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 رولوا زو هد ص كح هدا ندد توشیعلاق هیاوعد یک كئس تیره 3

 كناضوا هرورضلاب هلغاوا سون ام ندنسس هناعا كش وق ءرف رحات هدک دید
 یداواص الخ ندلوخد ه>زرب "هر ود Ee برلو هم ادا

 اخ هدک دد ردلزوک هن هاه ییعد ربع هلا نسحاام یتسرب هیات تیاکح)

 دد هسرولوا هدنتفو دیک هکاصوصخ هل ا وا ٤

 تارترفاوهدش وا كنس هل اځ هدک درب دتا ر یس هناخ یددب كاع تساکح) :

 راوشم وق یدلاق هدارو ار وب بودا لا عسح هلا اج یدل اف یداغر |

 هلوعم ول هدناوج اه دک دید م مدسد ا هل رل ردارمج ود ر دلو :

 رفح روةچ رب ردبح" یاج كا هشیدنا یت رض م قج هل وا عفد هل لب الوق
 دل د راقیح ند روعج ی ردب یدد زردیا عضو هنا یار وب و

 درس هظح الم ماحا تودنالا هفنااس هدک د دزراباب هن یار

 ناتکلا ع ید | بیعت ییردب ولد نس التبم كپ

 ةا 0 6 ) ردشتلوا لشءو عبط هد هرماع دعطم (

. 



( ۷۳۹ 

 ر

 بهعردنواخ رلبد,د زردا هاعا کس هدر تا زاد یقالطا كالغوا ود

 | طعف هنماع هنس هدددوقوا لاه رع سود هرو یدشتا ٤ دعن لات رع ر

 5 را تیا ربص هدکنات وک و نوا ی الوا ٹن اح ند یدلاق او و

 یدید رلاوسر ووڈ
 یس ها نودنا اشا لفب ر ہھرد ك یلغوا كشوف هرق تیاکح)

 | یلغوا یدیدتبادر هنبحاص متسارطاق م اب یلاغ هلو هدکدتسا ندنردپ

 | ندنس هعبت صاوخ كنردب نک رروئوا روج ٤و مومتعو نویج ندنن اب |
 || ءدق دلوا رادربخ ندارجام هلبا لاوس بیس هج روک رلغا یتجوچ یر
 ها لوا رب شاب وس شاکا اکہ کالغو ان الوما ںودہک هتروضح كشوق هرق

 || دعا اشا ههرد كي كدتا انشا ههرد زوُهط ناسعط زوي زوفط یلغب

  ند هن رخ شعا لکد لاک یسام یک مکیدتنا نظ منب هسا هلوا هدک درد

 یدلیا حا وید رلنوسرپ و
 | ندن وش هلیس هدعو یانو كنیردب ییغوا تال لجررب ندراجت تیاکح)
 : التیم هب هرمثک نودد ندید ازوا یسادابودنا ضارعتسا دعا ندن و

 1 بودبا قافنا هلیس امرع هرزوا كا نفد هرا مارح نب ردب هةوا

 | مدعا تافو نی ردقن ره رجان رلیدتا عضو هت وب اتو نیفکنو لس یرجات
 | هلادنلب یادصو توص عفر هدنفارطا كن هزاتج هد هسا ردبا دارو ود

 | ینیدناوا عضو هرالصم رل دم ریدتشلا هفلخ نسادص كرحات تودیا رک

 3 صال ۳ اتالوما نوبلشاب هدابرفرجات هاکعا رذک نداروا شوق هرف هدانا

 | هرازم یب قافت الاب هلیسامرغ لغوا هدل اح مغب دلوا هدت ا يح هک توا

 || هب وڌ هرا نم ی اباب نوت هغ وا ل رج ات سوق هرفهدک دید قج هب وق
 | تیم ییا زب روپلپ وس نالب مردب ےب هدنباوج یلغوا هدنلاوس ود كج

 رل, دیا رتا دلتا و توا كدتا لس ها ینیبدلوا

 ههر اح .تعاج ولد هرکس ر د هز س شو هرق یدد تا لاوس ندرلنو

 هنوز دلوا لسع هدلاح ید داوا تیم كدبا رضاح هدنلسع زب هدقد روص

 ۱ ردقداص هسا ردا هدانا هرس یلغوا كرجات هک هنرهو زردبا تداهش

 وتم هرجان هدک دتشيا وب شوق هرق رايد درد ذ اک هدناوق رجا

 مم هدیا بیذکت یرفغ مجود هللا قیدصت یسزکلا زب یدعت

 ' ردیا هدع اسم اکس ار زتساتءراسم دفع وا نفد هر



E ONDER PÎ 
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 | رد دی عراح هدک دابا سا ودنوساروا یعرشدح هراچ ےھو ہےاس لوا

 مد زس هدن راک دد 9 وا عورشم دح هناو.حر دلکد ندا وععلا ىد

 | یس امتشاو عمط هیانز لراج رکا زکروا د> هزاسجو کب هلکبد ییز وم

 هل یغ ا | بورمصبا هل زغا یمدآ ندیا یدصق وب اکا یدیل وا شم ال وا

 هیات زدحو شاوا یصار ه هش لاعفاو یدا نزلوا داعنم 4 یاز هدرروا

 یدید ردشع؛ا بسک تقایل

 ینهرلاعص مزب مدآنالف بولک هنیروض> كشوف هرق هک یکیاتاکح)

 ا هن روط>آیدتا صا ییراضحا ت.صعس "لوا رلد ابا اوکش ود یداو

 | یدعس كن وب هدک دروک غن دلوا دما شم الک یل اقص ز ونه رابد روتک

 | هدنروص ول ردع) وب ییااعص كبو جد رس ج هجا ول ےب قو یلاعص

 راف ر یدیدنکدبا سدح یی هک يکياو ردق هملک یلاقص كنور هداس

 هده لوا مز رولک هد هنس شد ترد لا 4 یس هيل كلوب بو دیا داب رف

 یزسیدعسن بودا لاعفتا شوقهرق هدنراک دید ردیملال نگو ردق

 هدن هد نه هر دل و یزس داش دک داک یافص لصعتوب مدسرب وز اص

 ندر هح ندم دیس زب هسک کیا لوا یدبد مرواوا شا لطو روااق نرکفح

 ص الخ هل وک كر هرد ردد ول نح اوعد اعط هلا مدا وب و قداوا عراف

 رایدلوا
 ۲ یدایصد نکردم هل س هحوز تارعارپ واب وک یشر ندب تو تاکح)

 ینجوچ یدننطب لبا زوط هروک ذم هجوز هلب رلعا موج هنب رزوا هلبا
 هراوکش دن روضح كوا وق هرق لر دبا دان ردو داد ف ارعا یدرش ود

 || و بودبا ر دکت یی یرکسعء ہرکصذدک دید شاوا قزا کپ ہاو هاو هدک دلک

 || هک هن اخ قوت اخ و نس نس اطاق سا ینتبنج قابا زوفط كنروع ہرا:
 قفراصم ردق هوا قابا زوةط قحوح ی هدننطدهک ان تبا هک و روتوک

 ول نان الوم اب هدلاح یییداوا ربع قارعا هدک دید تا هیدن ندکف رط

 یدتیک یدلا قئروع بود مد زاو نداوعد

 یلغوا كنروع هدک دتا تاکش ندناغوا هشو هرق تروع ر تاکح)

 كنلغوا نوت اخ یدابا نیع ود مکا قالطا ردق هپ هنس ر نودنا سح

 ندنراب رقم كشوف هرق نوک یستربا كنسدح ندنکیدمهدىا لمح هنتیسوپم

 وا ماع دے ۳ تور دزاب لاعطرع رب یر نس رلنا یدلدا دادس



( ۷۳۷ ( 
 ی کر یی ات تا دست سس اس تنم تست سست سست

 ليس هدلاو تور هب هناخ بععرداعج هدک دنیک هوشه وق هدم ھر

 ا اک هدک د-اک هوا یس اب ا ی دتافاص هنتلا ربسس یرلق دلا كن ردپ

 ۱ هه لوا یدر و باوج ود مدر دنوک هج یس هدلاو یدروص ود هد هرن

 یس با كن اچ رلد داش اهب هدوا س ندنرلو دا وب لاخ ندرابغا یر

 | نت یتسهدک دیدنس روپ روک لصفیدعش یبهنسهج وز ندنق وذ لاک
 : هسا هلل وا هشاوج ولد مرو روک هدنر وص شا كالیصاق وریند هنس للا

 | یرلةدلو | رانفرک یرلتا هکاترلنوستیا تەج اره هفرط منبرلمولظم هکعناارن

 1 یخ توسص والو هقرطا ید یس هج وز یدد عہد اص الخ ندرلاط

 | هللا یکغا یکیاو یدعیح هنادیم ندررسرزاع بععرد هدک دا اد |

 یا تبا رظن هلط ن اوا اکب هد ما یادعا نسیضاسقلا انالومات نوئوط
 یدید یک دتشیا م دا شیک هب هم رکم هکم ات نداروب هللا كغا
 4 وشراح نوهسازشا یا نوت ز هلا هک رس یردب اج تراکح )

 یدعا هان ولد نوشي ندک رطاخ مغیدآ راععا هک زاص توردنوک

 | هاكر تزول تیزو لخ ن وصا ما نسومارف ییژومام اه
 || نسروسدک ههر اجاب هلا قداصت ير ن دنسایحا هداتئا لوا ی دقبح

 یدک كره دزوحورهزوحو رم بود نش رداکان بص وص ناما هدکد يد

 یدک

 ۲ رکا بودا فداصت هلاببص مقاط ر نکردزک هدقاقوس اج تٹباکح )
 یدد مررو وا اش لو هلادرر هرس 8 هساا رول ردراو هر هدي

 ۱ دا و یک هنس یو هدن راک دد ردراو ول اتفش هدکيج كن راقحوح

 یدند یدرو ريخ انز

 مب هدعادو نیح اد هدک دا تع رع هفت رس ج یردد لناح تاکح)

 ِ نوزواهکتا تم هفعل وب هددآ دود هداصا دع هکر لیوطت ییارمغا مردب

 ید عهدنا لمح هکقارف كنس یدازوا

 | یدید وفوا اکب ییوتکموش بوروتک بوتکمرب یسوشموق كن اج تباکح)
 | یب هدک دید یدلک ندیلح یدروص ود یدلک ند هر اکس بوتکموت ا

 | ناکمردمشغا ه وت هغد وا یب ونکم نالک ند رب قازوا ن ارز تبا وفع

 یدید ع هروقوا رو:ک ها راو كب ونکم شاک نديرو

 نکرزودراج تاکح)
 سس

لرد روتک هن روصح کش ود هرق تولوط یدار
 ر

7 E2 IEEE 
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 كلو یدتا رارف بوشد ر اق هعاحدزا لاج هدنرلک دلک هل کال هل

 یب هدک دا قداصت هلاج اح نوڪر بوک تقو یلیخ هن رزوا
 نکا ایا رف بولا یک ود ردق OE ندلاج ود نوسهروک

 ید 3 لر ی نهم كئ ۳ نک هدب ويم ردن وط هطرڊ اض لاج ی“

 یدید مدتنا رسا هل د وخ ردنا بلط ی هرحا قالاج

eاچ ردد ہےاک ن هاج تب ودیک هو ود یس هبلاو  

 وود یس هدلاو یدروطوا هدو حج ید 8 تا =a یش ود

 یدراپ وژندنرب نسو كن هلاخ هلغایصیناح كلا ندنکیدناکا هدانز

 س هناخهدنرلک دروک وق ق يج اراز سرخ ی یدعیح توالکو هنسهفراو

 ی” هدلاو زا 2 راب دا: تقفرس ف هدو وم یا اا بو رک هن ورد

 یدابا دارم كعا ریدگنو هذخاژم ییا هدکدروک یلاحوب بواک هننوا

 هظقاح یاب نورد لسسد تا هطواحم یوق ګ نس بور و باوح اج

 یدید روب روط دوج و۰ هنشا ود کلک دابا شرابس ییظفح لدعد تنا

 نھ ھار اکس نيتمولاریماات نودیک هنروض> كنقو ةغیلخ ا تیاکح)

 كم هدلاو مئب ہدک ددد يکعل ۸ هق اب هل وس هفیلخ یدید مداک هكا
 كنس قرلوا نادنخ هفیلخ یدبد ردف ول یس هب راج كح هدا مادا

 SL ۶ اب هب راج ر هر ا بود شا هک هدلاو قد کب نزمص)

 | ح یکیدید ردنا ےس هدنطد كن اسدا امروخ تال>رر تاک (

 راوس كن اعج یدید رالف یزاغ حیوارت فیاطق «دنروصوب هدک دتشبا

 یدروتوک یدلا هاج زالوا ینالخ كه رط ییاهج بوکروارطاق یتیدلوا

 الصم هدلحر ك هه وب هرلناروص وند نسروبدیک ههر هدن ۋاك تسار

 یدرو باوجوید روډ روتوک هیاروا نب شعاراو
 ے> .دز مک رکاوبد نوسع | برفت هنسهدااو یرد كن اه تیاکح )

 جم ۳ نمهداب هباع> یس هدلاونوکربید ردیا قاناسا بواوا راد
 یتارداز هدک دید یرلوا لدستیک ریارپ هارلنا دس رازود هدیک هد رش

 یعهدلاو یدید مرواوا قعلمو یالم ه رانا راقیح نداروب ید رو
 ۱۳ درد مهر و یرلذوب ردو وډ ی هعشب ندکعا یکداوش هدم دنع م

 یسهدلاو تا دصرت هدا جلو ی ولا ید یا
 میت تست سس حس تست سس ست. سس سس 2۸۹۸۹۸۹۸۹۸۹۹۹۹۹۹

 :EET ۳3 ورزی رک نا دام کر ا س HAPPIER bya DS RTO CARANA سهام نم ستم ا ا ا 2 ناف

۳۳ 



CNT» 
 ل ا ل سنسس نو

 هکنسساهراتب كس مدآ قجا 4 ن تودنا 8 او هنا آرای هدک دید كدتا
 س

 لصن هدلاح وب مدرواوا ماتم هد هجرد هل ه ساوا هدم هقرا تا هو ک
 یدرو باوج ولد ما داب روو هم

 ود وا کن وا1 ی هلک نور شعس رب ی ا یردب تب = )

 كن هلک بوروطوا هدش رط یاشث او ارمشا ی هلکا>یدردنوک هب وشراح

 یدرونک هنن ردپ ] هاک هلا لاح و ویدا لکا یتغامدو ینناساو ب رزوک

 نو ق شعل كکی دعا بلط نس ارتشا هدکدید ردنو احان یسااب

 | یدید شعا اعا هدنغلغاص هدک دید یدلوا هل هن زوک كلو یدب دردیس داک

 یدىد E هو یعامد یدبد شا نساد هدک دید یدلوا هن هثناسل

 ۲ هلی وا یدرب و باوج وید شم ردا یل هجاوخ بنکم هدنسناک دنز مان

 | روئوک هنیحاص هداه ردق و یس اضتفاو موز اکب كن هلک بورعم وب هسا

 ٩ یر ویراع ندیاعع هج هلک ناصهدکدید تبا دادزتسا یم هعقاو

 : مدهسروتوک هي ورمکیدبعش م دعا هعیارس هل وات وشاب وس هليل ا هرزوا قاوا

 ۱ یدیدرعا لوف

 ودیا نیک ھا کش كم اج یر ام را

 : اخ رل دبدر دعءاج رګ و دنعادروص ولد ردیسس هاڪ ا

 || دصس» لزوک هن نوسا تح ر هعم اج یرارمض> یل اعا قح هدا

 ۱ یدید شع ا
 ا یدنیا قرط ر بوشود ندرک راب یجب داواراوس اج تیاکح)
 الت كنسو ج نکیا دربدراص بود روتک یجراص قرق عا

 | لکا رلم اعط سن ردق ههاوا ولا نه هرکی هرلق رق راس قو 3

 ۲ نکلهلب وس درب یرازوسكک دیدو نسو یکجا دک دید كلغ
 یدید نوسشاا مع هک هل وس ۱

 ید رونک سد قاب رق ر نوا كعا _ِِ هد وش راعاح تاک ِ

 نالب مس هدک دید ۰ نکوط وص رده رو یسدو رامدآ كج ءدیا هعدایم

 یعوهاپ ید ولط قوءاب یسد 7 قوح ك نکس رویلد وس

 یدید رئوط لص یب وص هدب وتوط |
 | نکل کوا رک شنا نکر دا رت هلا نادرو اخ نوک رپ تیاکح)

 | یدتا نیعود ع هناروحهدلاح مهاداوا ناب رعو قالبح دعا ا یدخاب
۰۳ 2 NEE EPR SERU ENIS TERETE KEREN ESHED 



( ۱۷۳ ) 
 ا س ل سس تست سس سس سست: تح تست سست رس تست سس 9

 دا یییداوا س وام ین e هد ءال کو لوس أ یر ۱

 كنام رک نالوا ۵ دزولاسد تو دنا یا صا همراخ هدک دید مدع هدا هداعا

 یرو ۳ لحر توی هام هدسمارک او یدبد لدتا تقيس یس هح :

 ندنس هز اشعا هداتش یانناانیعا اولا ند رع یایدا مهاشم تاکح) ۱

 ۱ لخاد هن لع كنافاخ نا نجرادبع نالوا رام رهش هلا توام" |[

 یددد نس لصد هلو وعوص اسنیعلاابایا هب اٌبعلا وبا نچرلا دع هدقدا وا ۱

 یدید :رتوشوا یب رتا می داوا رپ ظع ندکفرط كنس هدناوج انیعلاوا

 ن احا مد رد كر A الا وا بودک هوڏ كنج را درع باوجول

 یدلیا |
 انغ باب راهدنراقدروصودردولٌغا ماعط تفون ن دیگحرب تیاکح ) |(
 یدرب و باوجود تقو یتیبدلوب هقافو رقف باكا تقو ینیدیحا |ا
 لاع ماندب نم ندنسالع دنقرمس هدانا یغاهاشداپ كراب ازربم تباکح ) ||

 عج هدنتساک كمياا راسه یازرم هل رل ترم تح ی اس 0" تولک هرآ ره

 ۶ ت ا

 هدنااوتود ردیهزاح كعا و هدر ندد م هحاوخ ازرمم رلد دا وا

 ۱ سس + رات صح یاح 2 ازر د یدد 33 4. لها ددارب ر داکد زاح 2

 ۱ هد نحر د تعاد صو هدر ت هکهربد نهدک دید رکسر رود دز

 یدید نوساوا |
 نکیا هدنساحم تالل یبا نیا یضاقنب کردیا لقن مصاع نا تیاکح ) ||
 لحر بولد یدراب شاب کالحرر اجو توروتک هک اے روص> ناک ٠

 | ه-ذیدراب شاب كلجروب كنا دج یلبل یبا نبا رلیدعا راطحا یروک ذم |
 ن هتشا بورب و باوج لوا ندرانا اج هدقدروص ودیراورک دهاش

 هک دعارارقان هکعادام مروزگارارقا ید شاب كمداوو ءهدارو :

 ید.درولوآ ی ۳۳ در ه رس كنه و ده اس

 بودا عم تب نکرک ند وا كن وا كس هاج یر تناکح ۱

 راکزور یدبا سا هن سرر كسک و تویفت یار م هدااو هدنلا وس

 ولد مدتادابرف تویلغا ی کا ی دروشود یع شا ندیبا یمکلموک

 ۱ دابر هک دا واه کس هلک ود تاکلم وک هللا ناهس هر و تاوج :

 ( دتا )



 ا ا

 اک, د د کسو داعش مت یدید ر دی ؟ یر لکدرد 1 E A SO ه دیکر ناسا ینەد

 ۰ ا ی توقا ہا ط ہک هرپ مد ەم هس نوا ندنول ٥ دک دد ردوو ر

 ۱ ردو هب ید س روند هءالوا ن رد 4ب هلاعر ی دج ید رددح كالا

 ۱ یدید مديد ر دست معلاط ی هاکاردشاوا هکنو شموس

 1 رهظم ثالحررب شد داوا یسهدی دمر ت تالان هکیدید یععا تراکح 3

 ۱ تودنا منم ندلوخد هلّمم یب باول مدت ک هزم هلن دیبا قاوا ناسا

 ۱ یدعا د اعا ن وی لرل والذم O ةضاخ ب لاش تبحاص یم اب

 ا یس هدعاسم كنتوو هباطعاو لدب ن نکات نکات كنسو دننک ق وا

 ردشعا هش اکب يکعا عن ندلوخد نوسلوا هسرواوا 2 ؟ ره ندد دل وا

 4أ لاصدا و لحر بوزان تار ههاد-لاب هدنحراخ كلود یدید

 ۱ 6 با با زا تاذ نالوا مرگ« یہا م در و هب ےک نوا
 | هروک دملحر یرولب هلوا قرف هد a 3 رک هدلاحیکیدنارک

 | یسفن ندننفص تام شهدلاح یییداوا لالا ل اا کهدق داوا لصاو تد

 ۴ زوشپ توزاب تد رب هب هعفر مکید ردنوک هدننوعم ردبا رتست نوحا هب فو

 ا توو هفیاح هدسم گندروک لاو یدردنوک اکب هلا هرصر واوط نوا

 ۱ رواوا ب ا هل.ع یسا ند: 2و داوا ندسارع < ا لعت ی هصقو هنوم ام

 ندرویلک ندهر ییعکااب مدراو هن روطح ESE هل. س ايا وخ

 | ةرص بواد مروي .ک ندندنع كناذرب ندامرک ني ولا ربعا اب هدنلاو سواد

 یهدنرزوا رد دنلاومآ مهني نخ مب اب وہ دکد روک یی ہرمص مدسوک یراد

 | دیدرصو هک روت ک همرو طح مزنسا یلحد لوا ی ردعرهم معب رم

 أ MS :مولاما ییعصا یدید ٤ هدیا لاوس شوا كالام هلسس هت

 | ید,د مرد ایح هب هقاخا ود ر ویتسا نين ءۇ ا ر عما نس بودیک هئاذ لوا

 هفاخا تیک هنل رتمتالحر لوا هلا یع انس هن رب ندنصاوخ نوما

 هنرووح زور E AS كرها

 هدر مز نو فن E نس ب ولوا فذاو ھه: :غر دل وا ےک ۳

 | ینهرصواکس هر كع اتح ندکهب داوا هقافو رعد یال هو ندکلاحںواک

 ۱ اطعاو شک كاحراج لبا كءردنوک تار اکس ييعءا مدیا شش شوهرب و

 هدنای یلاح هز گیانح نیم ومل ا ربما ا روک ذم لجر هدک دید كسنعا

 وام یندبا بلط یش ندفرطنب نکلر دلاکر مرفق لاحن الاو کد

 ند رک روح یب رش RM MN ر دنا ایح ن ا یاعت قح هکعا هداعا |



(rr ) 

 الاخ براک 4 3 دار Ha هلا > س حات ه و دلا دصع یدلا و اپ

 مزال ۱ I o .رکیا شاک هد اد->۱ رد راو

eیدا  iقاال کس نا س ومار هد ه>ردول ی نم  

 كل د.طنعم حج اوح صعد لاح هم اس لک ۵ ره دن ۳ روب مرکب زد هاورو

 تور کک هد کف رط هد وج رجانیدد , 1: دنا ا ٣۵س هوسا كلا ردراو

 یدک هلودلا دصع یدید مرولک نیراب را هللا اش نا ا و بسانم

 نم یو و اله تودک ندنشاب يلع ۵ دک دروک یول راط طع و

 كگ د د مدت | تناما اکب جز EE ردار بولا ولس د اماه ارادت هلکعا

EESند هک دنا ش تدا نا اکی رد ه] وهم  Eر> ات یدد هلوا ش ۳ ۳0  

 تاک د بولد عهدیا صعق هحوبارب هدکد تا فدرعآ ییتنیهو لکش لدفع

 هلیحات لاح بیرغهن بواول ید-قعو یدریدشراق ین 2 یتاروش
 مدو هنیلدبا هساوا شعاع انا ین یهولکشاکب یدعشرکا ععووا
 كنهلو دلا دصع ب واا یدقع رحات یدتا ملساهرجات ید كرهرد

 E روع هلودلادصع هدک دارا لیصعفت ارج امولاص)ا دن روصح

 كدا تاخر هتاماو راد ر دن وا گر کد تو هنن درک كراطع

 رحأت راعشالا لوز ك لاها هل رعم یداثم ولد رولوا هل و 4 ھے

 یدلبا تع رع هنسم داب هلا ذخ | یدعع

 طظداح تانک دل زارمش بودا ا یسداف تالو كنلروع تناکح ۱

 ندنکیدغا راتخا یاوزنا طفاح یدتا بلط نوا كمروک یی یزارمش
 نیدیایاان ز ن دنناب رقم لروعت ی دیا رانا تقو راما هلبا هسقاقو رةف
 ھت روضح لرو ںایکتسالا ندنفیدلوا ییسانم هلطفاح كندانا نو

 ادا یا هدک دشا ۵ نشات تضاب رو رەد ایا E روع ی دروتوک

 لاحو قسم مدت بار ینامح هلا مقیس نوخراعا تن نگو رگ” و ارام 1

 هللاخر ك وع ںولد (اراراخ و د ریس مشڪ شد وده لاح )هلک روو

eیب رھا ہد اوج ظفاح یدید نس رویدیا شت 5  

 هدک دید ردنهاعب کیدتنا هلا شلاش هلوعم ون ندا رات درک رەد لاحوب

 یدلبا نیرو هن ال فداطو هظذاح تواوا لات هدنخ روع

 نسادت|ه*یدید هلفوب یہلاط مب بودیک همجیرب ندافج تیاکح)
 ظ ِ هدک دید 3 هدنآ جارا هت رزوا كنا هلو س یعلا اط کر

 ا تب

 ( ی )



۷۳۱ ( 

 | ردق هلا ی دعت تلْصفاو تا هد هوا یک کشد روی رمت زوس هح رکا 0

 مک سم تو تدوم رکا هب وطن یدید ردا فب رھا قاتا تدرحو

 ی درد رها لطاو فرطر ناک هسا رواوا

 هدندوروهدادذ#د رش بودبا تال هه سش وح لجرر ندر تاکح )

 | هرزوا كعا تخ ورفیدقعرهوحرب ولاسمب سورغكب نوا نالوا هد دنع
 | تناما ندنخدم هلو ییاهب يکيدتسا یدلباضرع هناشورف رهوج قوس
 ندزس هدعدوعندجبو دنا تئاما هراطعرب رمتشمو فوصوء هلتاندو

 ]ا هل یصتسا باده بساتمو تدوع ٥ د اد ت ءادا دعب یدید مرولا

 : کک بودا له ام راطع یدرو مالبس تولک هتناک د كراطع

 || مدم هلس یزمس ارب ز نکس روببدیا م دقت هلبا تبسانم هن اکب یزک هیدهوبو
 ۱ ج هڏ الع روئاوا سوم ارد نالواهد رعلب هلا نا ردات یدند

 ٤ راکنا ایلکراطعهدک دد ملک دن ندا تناما رهوح دعع هرس نکودیک

 | ز انآ هی هدب رع بوسیقبک رج ات یدغ وق ندان اک د یرج ان بودیا
 ۱ هلا ح الص و ده ز زاطع وب بودنا مه هب اروا قساخ هدک دا

 : ص هل ج هو داوا ریه ندیش هل وعم ول رد رادنند تاد 7 واتس رس

 | هرج ات هر اصب راپ د لبا بب نڪ یرج ات بوبد زر دیا ند اهش
 ٩ یدتا اجر یسعااطعا یتناما هلا ددر هراطع رد-هنره ب واک ترمح

 || كنابحا صعب ممالاتیامن یدمهروک یشهةشب ند درطو مش هد هسیا

 | ییارجام هلیعدعت لاعصرع ه هلو دلا د ضع نالوا دادغب ناطاس هلو وس

 هلا لاوس قفرکو باج ەخ روطح یرجاتهلودلا دصع یدانا ضرع

 ن روطوا نوک کنراب هثناکد كراطع لوانس هدقداوا فقا و هب هصق

 || هدنیح لوا نس مرلب وس رازوس ضعب بورو مالساکس نک رک نداروا
 لیس هلءاعم نارفا نامه هم روتکرمغت الصا هک ر وطو هجا ماف اکب

 اا دراطع تودیک ینوک یسارارجات یدیدر و باوج ندر, ك-ةددروطوا

 | هلودلا دضع هل سه ددو تاراد هرکص تعاس حاقرب یدروطوا هثاکد

 یینانع كسا نامه هدک دروک یرحات نکرک ندنک وا كروک ذم ناکد

 بم

 < Sار هع اتکرح ندر یییدلوارجأت بورنو مالس هرج ات هلا فوت ب 1



OEY 

 ندنعددنآ وب ه زعمدع میت نامز مبلجر مکیدردنوک کیس رداکد كم ولعم

 گام اکیا روک ذم نوتکم مدیا سم ردنوآ کو رط کد ۵ ۳ 6il لحال

 ھن رزوا كو ىد ابا« داعا ہرے م اوور رګ ود ردعلاطم مدا یسارجا

 هل وقم ت اه دنن روص> كارد نا نوک رب هر 1 انج "قم یخ

 ٠ راعطاو ا واعد بوشود هنعانا كنارلا یا هلن لو> د صسر یبحاص

 | فرط هدنلاوس ود كيك: نس كيف هللا كراب تارفلا نیا هدک دعا رکشت

 هل زکم رکو ناس>ا لاک بوروت وک بونکم رو نه هرصم لاو ندزکتا ود
 رم "لاو بواوا لات هدنخ تارفلا نا یدید مزک هدنب نانلوا قیدصت |

 هولا كب نوا ی” 4 -ح كع ۱ دوح ۳ هدر هراس ی دید یدرو هر کیت

 | كلاح حالص ىلع هللدتا تارفلا نا یدرب و باوج وید یدلوا هدیسر
 یدلبا ماکب هلا تمدحر هدف الح 8 یا یو» تولد

 روشه رعاش El افلد و رظنلا هیارک تاغ ضو> یا نا تیاکح) ِ

 شعهراراص 2 هرج تك ساون وا تواک تشار هدش رط یاسا هساول ولا

 م: هدک دید شعهرارمص نوڪ هر و ل هعما گل ساو ااا هک زوک

 ورک ننس یدعش یدبا ك یکلوا ردو ہیک هارو یر كمزو

 ۱ هللا ناعس هدنناوج ولد یدرارص هل وب ندو داکلک هم رطاخ مراهانآ

 ۱ ی“ دک درد روک هک رطاخ ند هنرلهانک تاکر دعا هدنمسام هلکهروک ی 3

 1 ی هلا صد مرلهانآ لاعو هراس ق>ح ی کا مدروک هلا عادی وب

 : یددد مدوروةواد مرولوا یک گز لر هدردبا یو /

 : كن ۳ هدن راقد روص ويد روند 1 رورص د م ندا رب تاکح)

 یدبد ردمدآ لوا وا مص هجرد تاهت |

 ۱ شب نوت .رو روکر دیا لکا ماعط هلفمراب شبیبرپ كنلیفط تیاکح ) ٠

 0 9 نوه داوا مهراب یا هل رلود روص ولد نس روج كع ۸ راب

١ 

 سمر و با وج
 س تست

 || نب دجا سابعلا وبا یضاق هک یدعا لقن لضفلا نیازب زعلا دبع تیاکح) |
 ه هولور هقافراد یحواهب وط هللادبع واو دواد نرگواو جم رش ن رج ۱

 | احد. نداع لوابود,ا فداصت هلو قیضرب ی رله رط نک را ردیک |[

 ۱ نیا هدنرلف دا وا رکثهاوخ دءد كے ر هد یرب ر ۹ اک | تا

SO ZSERIES ESERIES DEITIES SERIES 



HEAD 
 ف ی ی ا

 دن یکساام ل هسیاردیا ضب وفن هعأرو مکح منب یکتروعرکا بود روتک
 مدتیا قرلطا یهجوز كن سن هلغلوا هداداضر رجات ید,د مرر رب واکس

 یدلباهدافا هرجات ییهصق نود تیادخا رد مصاح ئالام هتشا

 هد ده تدم یس ر ندنس هز باتکو نددادش لاها تباکح)

 ردتعم نیغلوا هدیسر هل اک هحرد یس هقاقو روف بوي» هلوا ماکب هلتم دحر

 قوتاز رصد لاو ندنبناج تار فلا ن لع ناناول یرب زوەدا ا لوا كن هه

 مارکآ هل. س هداز هد هح بوزاب همان هے وت هنحاسر 4 یی ادرالا

 الماو ج رد هغا ابلا هجو ىلع سلوا مادا هد ویس> تیلصر و

 یو لاو یدابا اطعا هرم لا وییوتکم هلا تع رع هرصع ندد أدوا و

 تاققا هداز ندنمو لو با هلا ز ارب ین الخ كت داع هد هما هيصوت هلا

 قلج رخ زار لر هیعا رامظا هروک ذم صع هلکعا همبش ندنکب دروک

 بو وھي لا هدن دنع هدنروص كج هدا هدعاسم هلت ال وسم هلی ساطعا

 هایتتشا ه درا و و لاسرا هنارتاا ن لع امد یروک ذم همان هیصوت

 هدنسلم هدقفداوالصاو هئارف نا هزوک ذم تاب رک یار وت رڪ ییکیدلیا

 تواوا مگ د 5 قوعح من هلکنا ہک رکسرولب یدآ نالف هرات نالوا راش

 ییارطضا كنءراعب و نده! دم هلوا قفوم هللاح هب وست هب رمدسلا بسجت

 قرهلوا هتخاس هر ے۶ لاو ندو رط عنب ندد داوا هد سر اوصف ة جرد

 هدنعح کالج رو زس بوز سوک یی وتکم ولدرد همان ه يصوت ییدروتوک

 ن دت: سضاح هدک دب د نکس ردا بیست یمکلک نا هلءاعم هلو هم هن

 “یاو یهورکرب و وا حط گئد د د یزار و ید دارا ین یساضعل

 از سد وا دیو در طا رعهخ ند اروا بواد زا ی ارب دور هرمصم

 دادا نور ارس یوا قاشا رہا هرات تا

 همان هيص ون ندزغرطو بودبا لس وتهز هک لج رر, رد څلو بارغتسا یاجزکتا
 هل اسلا هنر ەي اسراتخالاب ى E VL هرصم ن د داش هل | یر

 با یزب وج هام اسم هوساک اندر فرط مره دباغ هدنوسنل وب هدنلما ی |
 یسیرب كن هلماعم نککیدید لس هللاو ل هدنا اه ینیعسو بیذکت نط كلا

 طخودک هنن رپ كروک ذم مان دیص و بولد رداکد ناناش هدنع> كلا

 ۵ءدس هر ہل ص وصحو س ا دور ٌط ۳ توکموت بوژاب تاوج د

 ا 3 هل ج ات ہا ی و 2 مروی و دعا ههس تا



 ا ا ی اا

o RSA DT 

 یجد زا ج رفاو ید هنس ه رشم رج اتو مدتا لقت هل ازم ی ایا یم وم

 فصو هرس یسهدااو كغح وح دز رکرو ضط حوش نینم ولارمم ایدردنوک

 هرد هلل )بود, | بعد هند 2 دل رحات ا هدک دد رد هل ج ب ردا

Eدر وص> ر جات ی دابا نامر د هلع ی هزاصضحا لر جات بولد ( طق  

 هلک عا هدهاشم تیلب اق و دشرهدنسو دن :ک هفاخ ہدک داک هبه قرا

 یدلدا ن د: ساه دن صاروخ

 ES رب لابلارمس ؟نمو لالا ناشر ن ؟ردک هدداد»! ی ,ارعروصت»تیاکح)

 ندیاروم ندا ندن د دا وار e تتسم صح لواو, یدک تخار

 كلا ه_هیلح افت جک ابا ۷ نادنکب دم هل ینغي داوا توو قب ا

 بودروت ک هن رو ضح بویلک | ندعاضوا ر هو 1۳ تم نود همسر

 نیم قلارم ها اب هدنذد در وصود 5 یبس مرور , روک مر

 تد وعدم هاخ هلا 2 ر قوح كب بودی ہک هب هرسهدهرانملا لجال م ا

 مهحوز اک: ید مدر و هم هجوز نوعا كجا ظفح لود

 ۱9 دم هولا یدرب ورخ نۀ دناوا تقرس كنهروک ذم لاو«

 جوز هدلولد رو عود یعس دا فز: ردم هل, جو حج E توو

 € ینو دتا ر تیسو رد هل.چ تاغ یس »ود 1 وودهنتسرپ 4 ه دنا

 بہ ۵ اش رپ ندیط نالوا ص وص# a ۳۳۹ هروآ ذم صد a2 اید

 دنروعنوگاكعا هظداحمو تدوعهنس هن اځ بولا ی.دط فرح ی د د

 ص وضد دث رات رطح نيم ولا رما هکتا طف>ح eT یدرب و

 بو دن 2 رزرو امهس+ ر الع رم لداد-ب هفیلحیدب د رددیط ن نال وا

 هسلا رولوا و اسا یس وقوق کا بط OT ھ ند هدنورو هدن |

 وقوق هدنیکب ورا ر ب اناوئرب مود صزار یدید زکر وک اک: بوئوط یا

 ی ههیلح رايد ا روضح کن هسبلخ ںوتوط بعرد هل رل وب

 ۳ ںوشالود ییید كف رح یدلبا لاوسود ك داون هدر ییطول

 ههروضح یدع 2 هجا كد دلا ندنتروع ل رحات نسرک ] هدیلخ یدم هربو

 دک دب دهن و هئاخاو د مررپ دنا نری كنکد كن اکسس له-ساا ره روتک

 یرجات هفیلخ ید مانی یخ بورو روک امام نامر جات هدک دعا |

 ِ تودرو ونک (

 دقت ەد اج وز یواخو نیس لح یدید مدویهروک ت ء العش

 ۱ ردح العر ین اک هعفد E یک و فر یکسان تور, و

 رب



 تولاحزاس هلمجو یراکتسا ی دنن رابدتااجر راهژاغا ندنب تو بودا

 یرالاج ه-فهروط بواوا تسم رارفاسم نم الا تیام مدوقوا تاجا

 ساع بحاص 4ع رابدتا لاسراو هداما هن رل رب یرلنا ن دید

 ۱ هلکتس م دیس مس یا اک لازم تحاصو لدتا ربیع اهد زار بولاق

 شمک اناح مرعندیا تقبس نیک د هب ید هلا مج مکیدقا هفراعم بسک

 ییودنک رکردقتره ی دد هلب وس اکب کات وا نوساوا نوحا الوم

 هلع | هایم هدماراوحاطا تورو مسو هلیسهدابز هسا م دنا افخاو مک

 هلوهعوب بودبا مارق ندنر هدنایگیدلبوس ی ہلوا ےک بوی هلت روق ندا
 روئاوا جل ه.داعلا قوف هنرومط ندراوالثم كن كناسحاو لصف

 من یع كتف و هفلخ هک مر>اع ن دنرکش كنس هدعاسو كنامز اکب

 ۰ E كلو نوساوا شعا لّزت همهم دائم هلا لک ١ یعاعط تولک هل رم

 1 مدتنا داوا هن ر هلا مارا یا یدد رواب روک ردا ید هدا ور یس

 تواوا رکشهاوخ هتماعط هدنن یدتا لاوس یمدورو بس هس هل اخ مس

 || مدلوا دنم هرم ن دن.اعط بور و ربخ ی دداوا التبم هز د رکیدروک

 : نکسرواوا موم یافت هنطاب یدندنا مدید یداا یس هصق رخ د طدف

 یدرتسوک اکب بورغاح رررر هسا راو یراوج رده هدنهرحو یدید
 ندمهدلاوو مەر هدعرح یديساب مد:دردقول هدنگالرلزول مکیدروک

 ادا ندزک هشه یدید مهنسوک کس جد رانا یتلاو هی ةة شا

 یدرتسو اکب تورو تس ەریشم بود مارک و ابح مدید زک-سروپ
 ینالغ بقعرد مدیدردوب تخد مغیداوا ینوتفع می هتشا «دگندروک یا
 ۱ بوراعیح نوا هک یا تور دتا راضح ا رده اش هاڪ بەردنوک

 1 ندن ردد مهن مهاربا تادو بودا ناطخ هر ده (تشو طاح

 مهرد كن نوا هلا دو ی هر نو ید ا باط یدعع كم هرم دم ۵

 ا هد ید:د رک سرویهز نسماکیهدک دید مدع | 2 هزب هللا ىلج وع رم

 عیزو هردهاش بوجا یر كنسهسک نوتلا مدید مدلوا یحارو مدتا

 رک ااکب و یدردنوک هنسهرشمم قردلوا لګ هم ییدسک رکددو مسن و

 هدن-تهناخ كلا یدید نک رک هنناب رک هحوژ ی دم رک هتسااردا دارم

 ۰ لقت هه هناخ وک یدحوز هلا ر یدیسان مدهروک قل قافژ

 | ت ودروت ڪڪ هراعر بععرد یدیدز سرد زمس هديا ول مددد ع هدیآ
 ساس

 چ چیک



(Y1) 

 ترو هروک + ا ندی دم هلو هراح هه و نا ۳ و هر هلر>ح تالاس

 مدروطو ابوهیح هلاک د لوا بولو الزان سا Ki ؟ یناکد طایخرب

 ردنالف مدعا لاوس ینعما یدیدردک رج ارب د واھ هناخو ند: زردو |

 هکمردا نطو رک ك هشولو شد یل: مدد یردا ترشد ید د

 نکا ترشایهو تقلا هلیس همش ندراج ردکج هلک یررذسم نوک و

 .طایخ یدتا روہظ رحان رفت یکا راوس بسا نکبا هدزو و زب یدید |ا

 رد:الفو نالد یرلعاو راردن دن ایجا صحا كنم اص هراخوب راتو هتشا |8

 هرس ب واوا ین الم هب امهیلا یومو راوس هسا بقعرد نب یدید |
 لخاد هنلزمم كرجات ربارب هلا رانا بود نکی دک مرظانم ردورپ دّووح

 بیحر بودیانط یرفر تن رارفاسم ددک دروک یی راد بحاص مد) وا

 مدتا لکا ریارب هللا رلنا رلیدروتک ییاتعط ی دروک هردص هللا میظد و ۰

 هد هلرج حد نرلصم كل دلوا بان هرهد ندعاعط هّتشلا هلا سل |

 مظتنم تام EA هر هم دانه سلع بقردلاق یز ن داروا مدد یدلاق

 ندنتاهاعت» تن رارفاسم نب ل زمم بحاصیدنا کوا دیبا ترڪ ر

 ررفاسم یدرواوا تفلم هعااج ۰ کا بودا فیطلت هلیشهدان یز ها ی ط

 هداب حدق حاقرب دنا اردن ن 7 ظ ند:سایحا ها ا بحاص ید

 لخاد هساح هلا زاس هلا را هعب رطو نره تاغ هرکصت دک دلحا

 روک 3 یدوووا یب رع تس حاقر بور و ماطد هن زا سو یدلوا

 تدا یا۶ یکیدتا نی: ءؤملا ریماا ندنغد داوا یترامم تاق هدیفس وم نف
 هنتفا دح ول كنهبراح یم هغر مش نالوا هدنوون ت هکر تودنا و

 سوار و ره نره # دات خو: سارق راحت نشت ی
 یک كنوب هنکساح رازس توآن دا یزاس بععرذ هنراح ِِ دعا

 اع بود رد ز رکندا e جت یر هلا لاخ دا نھ فاخ ا

 مدتا سح ی رالاعدا هدیعح من كاكا ضاحو e ی دصیح

Eراددرونک دوعرب نکند بولد موت مديد کرو هتدراو  

 هبراح لاحرد م داشاب کا غن بودا ح الصا هله>و مدام یزاس |

 لوصا كنس ن ن ةرذعلا كيلا یدیسا تونابقهمرافادا مش هللا لوخد هساح :

 ندنفرعم مدع مهقناس تاک رح مدیارظب یکلداتما هد هخردو هدیقسوم |
 ۲ دعا هدعا و ا س E EET دیوب یدید یدنا یسان



) ۱۷۲۰ ) 

 یرما هرسهل ندنکیدتا ناهرف هد رص! هار سم دفیلح شی راعوا لاسرا

 درلود یس رب تنیلیفط هدنکیدت | مجج هری ر بوریدأ وب ییهروک ذم دفد ان

 تولد هلو هدنرل ګا هدش ردنوحما ت یک در هل ور لاح هما یعاشجا

 هلیرلت | قوس هننراتک ارد یرلتوب رااکوم یدلبا احلا هنتیمج كراقدنز

 || اود ررویدسیک ههاکتهزت نوعا اشامو رس رانو هک والت سب لفط
 || نانلوا همت نوحا رلتو هحرار یجدداروا بودیک هلرلنوب لد هل>اسات

 ۲ تودنا دنبو دیق ییهقداز هدنراقدلحا زار ندلحاس یدلواراوس هقاق |
 || یدتا ممف یغادارغوا دیه لفط رلیداغاب ینلحرودب ید كنیلفط
 | هدادنب یدتنا توکس هرورضلاب ندد دلوا یسهراح كصالخ هد هدا

 ا لعاش قسماسا كراناو رابدرول و هنروض> لنهفیلخ یرغوط هدنرافدراو |

 ا همیح کرد هلبا برم یب رلفنع هدنس ایس نادیهررررب هکبحوم رفد

ETAزا د دعزا حراخو هدابز للیفط بولوا ما یم سا یک هدنفد نجا  

Eتو نینمولاربمااب هذک دا لاّوس ندژرومآم دنیا واد زد و  | 
 ندرت داون هد ګا كرهفدانز هدو طاق رد کد رع ولعم نو اراک ِ

 نيم وما رمعا ا هدنااوس هفت رح ود كتصدام نوم ًافرلب دد كدزوث 3

 | یرلزو کد هددافتعا هةشب ندنداقتعا هلا لوسر دم هللا ۳ 3 و
 نط رروی دیک هتفاضر هلا ما هدهاشم ه د)اح یرلفدلوا عج هد هرمها

 تواوا نادنخ هلی-هداز و هدک دید مدنلوب شا .رلڪاو ا

 | هحرکا شعا هدیسر هلاحوب یموشرا كغلقو اقل اط نعد لقطد یدو

 ۱ هدک دید نوسلوا سح تدمزارب هزل الحال نکل ۳ صالخ نداتف |

 : 9 E هل شفا اکب یداو نینولارما اب یدمم ن مها را یع كن وام

 | ن معاد نومأم یدید عدبا لقن یه تیاکحرب مکیدتبا كلرایفط مب ||
 زا ن هبا اد لفن یدید تیا لغت هزب یی هاکح مدیا شخ اکس یصضخوب |
 : هلبارا لکو تشک یدادش بولوا راوس هعسا ن را ورا ل نوکر |ا

 || ندماعطوب ردنا زی ربا ییا شم یس خار هسفن ا هد دراو هلګر

 بور داق, یگ دام ا( دتکر ح نداروا | لکا اروح ین مسد 2

 ay ها هرهن هڭ کیدشا EE سالات ی ا محط م 8

 | ی NA رد لوا ندیدعا ہد ھاشم لشد رم !!ین هکعدعا ه ده اشمایر>ح
 / هدیاب 9 و A س هح رد ر ا ودار 9 ا ؟یدتا E ا مدلوا



E 

E یر اینم رکاب رب دوی نادیاربس E 

 هو |ا  eکو > هکشرب و تاوح ۾ ولد ۾ کد رعاش ن رل دبد تبا تارق

 مغ دنوواف نب رلیدید ن "چک نسو "لداک نوڪ هلا ارش ۷: باک د رعاش

 هدنخ ن اطلس هدک دید (نواغاا محبت ءارعشلا)ممقحقیلاعت هللا لاق

 | یدلبا ناسحا زا هداک و رادقم کید و هز رعاش بواوا كان
 ٍ تواوا لس>اد هن روح لنت هتیلخ یدهم هم الد ینا رع اش تاکح)

 | اس ورا نوت ةا هدقدودوا يكتم هی ذه يصف
 | ناسحا دیص باک ر اکب نیتمولاربماا هم الد وبا ید د ت٫ا بلط ندنب |

 | نسع مرولد تبا بلط یکتج احاکس نب بونابطع ید عم ہدک دید روج
 | هم ال د وبا یدید نس روییدیا یازمتسا یت نس رویدر و كپ وکر اکب
 [| ردیجاح مب تجاح قج هناوا بلط قحا نموا ارمتساافلخ مدنفا اشاح

 هدک دید ردکتحاح لدس یدمم یدید ردیعتجاح کرگتاود تانج هولا

 هب هعالدوناتودنا صا ههرلخ ی ددد مروپدیا باط دص باکر ندنس ن

 ا ا لاسرا هدیص یلکوب ن نینمولارعمااب همالدوبا رلیدرپ و بلک و
 هدر ها هلل وا هک دد مردیک لصد مدل اح مه! داوا هداس ندن_سارو

 هنراعو دن وص و هنع كیساوب نینمقاارممااب ۵ءالدوا ىد رانوسر و بسا 1

 | یزوس هءالد وبا یدلیانامرف ولد رلنوسرپ و مالش هدرب بود قج هفاب مک
 / شا دنوط تودیک هراکش هللا باکو ن نارود ةقياخا بودا رارکت صیدی 

 هل -سع | ناسحا هب راح هدر هدک دد رروڈشا ےک هدیگید روتک اا

  ۱هر ۵م الد وبا یدید رار دا تس و هدهر بساول و هیزاحو مالغ نینمولارمه اب

 تا وا صا ول د رلت وسرپ و هناخ رب نوت انا

 ( (بحرفامامد-مینوآ ر الف ابح مم نولو یعوش ناک و ) تبب تیاکح

 تور نعل مدعم شب هک اتو یدیا راربد اب> مه مرا هدار من, نعم هص الخ

 ند افج یو رایدع | اس : دنرلکدروک ییددلوا عام اسو

 رعاش وب قة ںویلکا بح رھ تام طفل بح رام هدک دتشيا یارب

 رک یع ترمضح ییا بویعا تافو هقنا فتح بح مم ار ز شایوس نالی

 یدد ردشعا لتف همحو هللا

 هقدنز ند رصب لاها هدنتفالخ نامز كن هةيلخ ن وءأم تیاکح ) |
 هر هد الْاراد هدزواق اش ۳ e ءاعیازج كثي. رف نوا ه دش لم

 (لاسرا)



(vf) 

 یدالنا تاو دص 3و مزرع ۵ ها هث د ایم

 انالوءابورونک مالغ رب هدنمان نیدلا ردب یب بسا ر هرهاظ كالم تیاکح)

 یدیدرزابیزاب لزوک مهو ردرعاش مه هک نک دما ارش ایی الغ وب ناطاسم۱

 ی ر اعم تاکطح و كکع,ط ندنا تاز رګ تا ر هن د)ا ردد ناطاس |

 ال وا )تس یدتار رګ قد و هلص> . نسح نرالا ۳ هدک درد ل هیلکا

 یسانعم هصالخ (سان یلا سانن E )ادا کات

 لفتنم ندس ابو مدرک تق راقم ادا ندزس ن سا ها تروس ۹

 ندج هل وا عج نداروا هلا لو خد هب ین اطلس یارمسس یی مدزلوا

 مدیا زاربا رعلا رخا یا ند نسو مد رواوا یک شالوا صالسخ ندتیفر

 | لدزا هیارنشا نیدلا ردب بودیک هنش وخ تاع روک دم تیب كناطلس

 ۲ تعفر "هدیسر هبا هیر نسجتو لاخدا هت الغ *ب رعز هلبا کک ناجو
 یدابا تازینمو ز[

 | یدردنوک هلاش نوعتس انشا تب ز نغور ییعالغ قارولا جارس تتاکح)"
 | ی اعط نالف هلا كل وب بورپ و هنس هب راج هدک د روتک یتغور مالغ
 هدقدب و5 هک ها كحارس تورو ی اعط هراج یدتا ما ود روش

 لکا ع از ند بلوا راک د ورا تاغ ر ند

 ےک مب نسو ا اع را رار ا الغ یوالبص قم هتک دم هدا

 ےطع E تاک دعا عج عور خاص ربع اکا نکا روا ر داوا ۱

 | یب یدیسا بور و باوج هجارس هدکد شا داره وردک لقب وید ردت# |
 | تیز یطعا)هدک داک هاب ےب كمالغ كنس ردقوب 9 و بنذ:دابول

 حارس کسا رس یدبد ر و یا نوت ز نوعا حارس یعا (جارسلل |

 ی لع رک الف نودنوآ مول رک ردا کد نم ی
 هل دعوا مف لی دنق نالوا یا عضوام لصا كج ارمس ندنبس هدازآ |

 1 یدید مدر و ندتز نغور نالوا قیحالص هغئأ هدایذنق هدرک دن

 ۱ یرب كنالوا راع رهش هلا قلقو اتلاط ئەد یس ر ۷ لیفط تیااکح)

 تع زع 4 هيا ورب كش الب رتزوب رروب هدیک شلوا عج قاخ مه اطرب هک رروک

 تولوا ندارعش رانا هک رکم ی تک را هلا م وو لوا و دار رول ه دا

 كه اشداپ شعا راردیک هننارس كرصع ناطاس نوک دقت كنب راراعشا
۶ 

 بودنآتلارف 9 ی د را هد دلم و اف ررر هدنرلقداوا ااو دن . روّصح

 هل محسوس حس تسس حس : ل جم سس _  ____ >>
  3یو هوم دارت وا و اس تار کر مر و 7 ان 7 2 113 تو
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(۷۴۴ ( 73 
 .تسحع_____________

 3 عود ی ل ةاغو ردعک لقاع هدلاع تب رفع یدد ردصالخ لوصح

 رو دنعو لم ها ذومهدنباوج خش هب د روناوا هيم 1 ندمدآ |

 فوا ام هلبا ربص هدننامز یرتفورکسش هدلاح یسانغو نالوا ملح

 یاد زوهاوندا هلهاعم هلا ومع هدف داوا با رفظ هنسودعونالوب

 رولتدلذاع هت اذ نالوا لفاغند هر ورخاروما بود الیمسسنون وهت

 یس هغ كناوهو صرحو ردراو هدنافهن ندایتد بح تب رفع یدروب
 یس هدن افكن اوه صرحو اد بح حش ی دلیا لاو-سودردینبم ههل
 كنماطتنام والا جا ییعكلاع نالوا بواطم یساش توغرا لج الا لا

 هتنلوا شم الواتلفغ 5 ره اص سعا لماو صرحرک ا ردیم اب

 هی مشب لوع ندبقاوع لما اذهلجال روتلوالاطبالعو مع قوج كپ |
 تویلوا مظتتم شاعم را هسنلیق فرطر لمالوطرکا ردشیلوا هله اذ |ا

 ندسرغو عرز بوقلاق تالماعمسانا نیبايفو شود هسوآ ییادرف روما
 نالوا ند شە دم نام لص اطاو هل: دع ام ند لا یان وتعارف

 ع و هدنیمز یورو روا زوب ملاع ماظذ بویم هنلویسب رب ج كنایشا

Eلصاكنحو ناطیشو اكلم و كناسا تب رفع) رواوا صرف  

 ردضح لّمع ئالد ھوح هدناوح چ7 تودنا راسا و دردنیرهوحو

 فواأ هلا هلا رعاواو تدابع نیلا هلآ بر ماظع ةکن الم ندلجاوب |

 نحو كن فن لوا رداص یسدعشب ندرکر ایه مشند ہک الم رعز تواوا

 ردنرامع ند ة٥ وشم ناهصو هيد قالخا کر ھو كح و نیطایش والثم

 هتس كربخ لا رسو ردتنطیشوهس وسوو رکم وا هد رس

 هسا یادرهوح كلاسلا نکسطیهو دض كن هکن المنوي وا هفراعما طو

ERE۱ هبال د وشن لع رک هکر ردلعس» یجتفص هل اتال  

 ها تعاطراونایسفن تالطو شا تدلخ سالت ندو“ مراکم بودا
 ی ومش كن هکر و رولوا فصتم هلا هيكلم تافص هلوا شالا روم ۰

 شعآ ا اضاو البتسا تلفغ ناو قاق بولوا بلاق هالقع |
 تنطرش تفص صخقم لوا هلوا شلاط هنن رع تام شو تاو مشو |

 هدحو یس هبوجاو هلتسا خش هلا تب رفع تولد رواوافصتم هلا

 موام ندن روضح تعش بولاق یکجهید كن اطیشهدق داوا لصاو

 . | بوک زوک هرمشب عون دبامیفو تکرح هدلاحینب دلوا لو رو موم ذمو |[
EDN 

 ( هثحابم )



)1( 
 ت ییا د دا سا نت ی اھ سس تست نوع و دو عباس سو و هوم نوت

 ۱ س ون راعصاا فعل و ۵ فی ا و ردیشک | هه ون تاء“ و ق ختا

 ةيفرکسصابلا اعا قرب > ا) تب رفع ر د ر هئس ران تا

 ںاوج حج )دک دابا لاّوسندنتیفیک كن هعیرا صاع ںولد رصاتعلا هده

 هلج بار سصنع رد هللس> یرلتف اشک و لقتو تف اطاو تفخ بور و

 ا8 رند دد وف كن ا تولوا طعم تب ی اس نده داوا لنا ند:س

 نشنآ رنو هدنتسالاب تب لجو اوه رصتع ہد ودام لءام رسصاعو

 CN هع ید: دردرل ڈا 0 طاح این هرار ر هدرا صا: ءو و شاوا مقاو

 ردلحا ايشا بروا ندا اج حج ) روص ود ردن ايشا

 يوا لاوس نک اتا دمدا تب رفع )یدارب و باو ود

 ااو 2 و د رد ها  ناجل وا ردتعم و نعسق ارس

 لار نا صدف ر ۱ وا ن ی دوع تى رفع) یدابا

 ندعش ود رد اک ید نکو رارکت یا رک رد تورو و

 دارا ن دو رط تب رفعود رد هل نالوا ن یدوع یدلا باو

 ماشحا هداناو یدلر ورخ ندّهش بناحود ردکلکت هلاوس نا وا

 راب دلعاط ند ساع هلبا هلاوح هیادرف یتسادعام كاوحو لاوس بواوا
 یسک را

 كت هدرعس لث اعغو هدیچ تافص ندیا تفس یرکذ نوک ینود جا
 بویلشابهلاوس تب رفع) راب داوا مک كاذک دنا تش نوک

 تواوا هو یاش ؟ نهد قفدمو لم GS وک 2 هد دید را ین

 هلا لعع ردهعت سلا ط ارصنالایداه وع وة لع هر هح ود ٤ تأ ص |

 ق E نس اع هے داوا ءا لععروالوا تناعمو مر ركه و تڏا ومو تام

 ên بغرا همراکمءانتواهدل اح ینیددلوا توصا لّععراک و رولعا

 ردع و يکبا لمع حش ید دردیهددعتم یعاونا هس ورد هدح او ع ون لعع
 لوا عو ردوول فالج ا هدن تر ابا تواوا هر زواد> او مکح قیعون نجا 0

 هدنشولبنیح كناسنایلاعت هللا هاب ردب زب رع لقع نالوا فلک طاتم

 تحاصو ھن راح هیع سش م اکحاو مالقا هدنیح لوابود !قّفح و تری

 ردنالوا لصاح هلدا هپ رو باسک اینا" ع وئرواوا لخ اد هنبط ع ریحلقع
 ردن یس هداف کالفع تب رفعردندنابق ن نمو ددحلواع ونیناث عون

 دا سو داشرا هداشرو حالص*هداح ندلامجءا دس یس هد اف تالفع 2چ

 ندص اقا لرشو هناغاو خه ظفاا کند قمار غوا هدناکمو داصم هدندنع
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 رک دامو رک ارم ی واده ا وا نمو" ۳ ن ةا یور)

 1 ۱ع یربصم باستلاو باوتلا لج ال کت هل حاوراوب (بابلالا واوا الا
 رد هاب ر هعیقدو ۵ هقیطا ناسدا سفت تفیفح هکی دل د و رد..۶

 ندنغب دلوا هفراعو هک زدم هدناحره بواوا قاعد هبینام با اقو باق كناو

 رویش كار یططب دی یلورلزوک بود ماك هلا كلا نانا
 | رکید باق هتعسار روا وابقاععو باثمو بت اعمو بط او ر واوا هلعنا

 . همدانب قحا تامارکوو و رل رد لقع هنسار و سه هندارو حور همان

 لو ةع ندنیفک تدءاعد هب ی اسا ند كت هعط ات سفنو ردص و ص

 هدد اطص سن ردف وقوم هتن ال وو فشک  فوقو هما وب تولوا هرم
 ههطات یر بودا مست ع هد ح وا ندن۶ب داوا فا اكو دا ضو ترک

 ۳ ویو حامد نکسع تر هقطاتو هییضغ یکجا اوپن یضکیا
 ق ررکید هسردبا هبلغ یسعنق رهو ردبلق یماقم كن هییضخو دیک یتاکم

 ا ندسهلوحوریسعت كناسدا هکیدلش دو رز دندردنا ب دج و باح هو رظ

 1 هد در و مک هدر ر یسکیا ا تولوا راک رد تدص اما 2 ردنراتءع

 ۲ ندحو تضغو لهحردنشم هشنا یرصاع تیعاخ رهوح والس كعبط

 تنایخو قجو لسکو نيج و ل صرع «جامحاو دق>و جباطودس>و
 تاک امو ھم شم فاصواو قالخا راسوابرو عف رو تناما مدعو روو
 | دال-ھاو تدحو قارحا بوالوا تس اکا هن اطرش تاک رحو هیج

 ا. تاطوهددافاو قالتا یتشدلوا لصاو نودنآ لکا نعد داوو هد دعا و

 قاح ردیعط گلد وص هداع و و شعیمط خن ور رد والذم و ه دهد و

۱ 
 لکوتو شووفنو و قدصو معرنافزعو هج ولع یونس مس عیطو
E 

 ِ عضاوتو لدعو حو لضفواضرو لدو ۵2 رو لاعحاو لاو ملتلو

 فاصو و هدو قالخا جو تاوهسو تمالتسو مه لا و توعو

 : ۰ هدرا رذرا هلع یسغو ره ندحورو سنو رونلوا تما هحور هدودوم

 : هن نک هود ی واغم بد اح بونا و تموکح > اص هدتاتلا ينحت

 رد رافک سفن دک هراما یر ردحوا ست هک دان دو ا تادحو باح
۰ 

 .نیصاو سا کت رد دیماه کندو زاد اصع تن کند و ول گر د



( ۷۱۹۲ ) 
 تست تن تست تست سس تست شتر تی سو ج

 ۱ رانا یراترمض> یاهو هنا“ قح ردبماا ة حم دیسکبا القا و لقع حس ۱

 یرا:رمضح یا قح صفت كلوب رد,ا بلط ت داع ندندابع هليا

 معتساا طارمهلا ع یم دہح ول ماددا نودا دا شرا هع وو ند کر

 ۰ تاب یزم دوبهمو دج وم دو-صق» ن دزلوخد هدوجو "راد یدتا تباث
 ساهم ماظدو هب هيلا ف راعم یزب یا هی وب تودنا هیش نکو دا
 نالوا هد-فیاکن ام مسام فو دا دمو ًادیەو رد داشرا هداعم تاج و

 بساک مو لو ګ ندلهعیسب رب ردراو قا رطکیا طه نوح ا مز ه دف رەھ

 ردهربستعم لوقنو هکر ابخا ن داوا غیلبت هز یسجکدا تیفیکر غب داوا
 ندا داوا هعطلس نيهارب لصاو ا اه دا هد كمرکم لەو هداب و

 لاسرا یلامت هللا لبق نم لهعو ردراک ر د ی دقت ندنش دلو فلکت رادمو

 هک بویاوا صق انمو یناذم هب هیلقع هادا تالوسنمو ردما بو یلسر

 نالرا دراو نداوسرناسل یم اکو ترابا قد وتو دیک ان ین اضف تع
 قاف واک كنده رشا یا وا رول وا دادس لوت د د

 تالفع اضعب و رواوا كرعسم نودا كاردا هلل وس هی شب لوقع

 لّعسد ال نه ناڪ“ هلرا ملساو نگ ناسا هدیملا نامرفقح هيم هلوا یرادم

 ۲ ةتفیلخ تل اسم لوق ناطاس لص الو روناو «دنسرباد لءفناس# ۱

 هلبافم (اد < قولمناس الا اذعاب ییرمخا تدرقع ) ردلوزعم هدعرمشلا

 نئفنو تیم دارد وا یل ج ندیش هن ناسا هک وه ا جاب

 حر هدلاوسول دردم هفشب هد شر هس ورد شر یسکیا ك راذوردتییا ذا

 نددعب رارصانعندبا تھ. س یر کو زد هغ طء نادا تر و باوج
 “ ۶ سر بل ۱

 لعطایو قح و كىك و دس اوو جت ونسسح تیمداو رذد ولع ۱

 ند هلصاح توق كج هدیا رییعو ق رف یی ران لرو عفو مو رخو
 رود هدط ۳ سفت هب هرم توف نالوا هدر ف هروک یل یایعا ردب رابه

 بو وا هو ه3 کک ردعیبط 299 7 ردع ون جوا دوس اب سنو

 تواوا ںاو یا٥ لاو رد احور جور یسعدا ردرادادعسا ©( هر ۳۹

 | حور یسعچوا رد ادادعسا ندک الفا: تاکرح و رد هلا كنا یکرح لند

 2 لضاح ندا A ود فات توقو دهد تک ردغام د ی اعموردبت و

 يراد ا هر توو بودا دا رعسا ندیعیبط جور ییسادع بواوا

 لاعب الار > یسل اع ماعم كلاس حورو ردا باطند ا سفت حود

 سست



 ر ون دهن الوامناق هنا دب نالو ا بک رعنددرفر هود هدایز ندیکیاو یکی عسجو ۱

 یسوقوف و كار و مس 2 -و دنک هليل وا عاق هنا هد روکش یراکد د لک ]۴

 بر تانادخو نعد ) هنینادح و لع لیلدل ۵ تن رفع ) ردب و لبلد :

 ردداعمو شاععو ًادبم تف رعم بور و باوج حس ) ید دردن دا |

( ۷۱۸ ( 
ssa mea ma | 

 ردبا عز تلالضو رفک و لرش یدافتعا یک كنا بویلوا هداداسهتعا راب

 رسا فیطا یرشآنو ثداوح و ن وار ی افرعو نوقت یا ا۶ نکل
 رانا لع افلا ر دعا عناصاا وهو بودبا دا شا دام. ترتلالوا

 4 هر واع مارحا ترک و کا دک دید رات و اا قله یادلا

 قارحا كرا ءداورا كيوص هدعابشا كارخ ردوالثم نابت ناو تالا بسد

 دعا دوو رب دعن کل الا وذ علاص هکر دوالثم یاو لات هد اه دعااو

 رب ایمومو لوس انویعس ردن دخس هج كواكب صاو> نالوا ى ب هاا

 ط وذم هاا یعبافوو ماک>ا کل لف تس ءلاعو هيلا *هدارا یک ینبدلوا

 مهارا ترع> لراتردا EER ا یاعت هصاب « رک صدر راد 5۱

 ۱  ردیمولعم كن هلج یکیدعا یاد دا لاما ی موقو یدلک هد و>ح و

 ا گه واع مارجا ب واوا هرکلم سونو لو ةع ی ج وا ثااعو

 نا وا فصو لا e تکر ح یرهاوح رووا هیس نب لغ یالعا کا

 2 اشو مع یا تالاع ورع واروص» تیک رو طا تل هداها رحا

 ردا! وواو رو تاوصاو موءطو ناوااروند هایلوا ماف ها دب صرعو

 رولند ضرع هرلنا نادنرلو دل وار دعم هما امناادد تواوا ما هلا 2

 ردن رار وح E یاعد لاللطا ود دح او ك درا قلخو داحا یلام

 لیګ مقار الب عو رح فدو لوا روت رعد اص الب دوج ومو عو .مص ه

 ریولعل هبخوب ردولفع یاد كعااص دوحو بودبا لاوس تیرفع رعلق
 کح تورو تاوح حس یدرد رد وتم یرگ هد و حبات ىسلرڕ كراو دواب

 لفع ردیدات اکا عرمشر دیاعد لباد اودا دوجحو در احا اال ءعو

 لالەتسالاب دراهص تاسا فدرش عرش والدم ییلدلوا مان لاد هراد دوح و

 یسلک ثاعرشو لقع هدنناوج ج هدةدروصولد ردن لیاد هنیل اسءلا

 ندداسوو نوک ملاع- تب رفع) یدسد ردیفاک لیلد هلالطایذ تنادحو

 لاو یدید ردل صدا ل هس ول رداضفا ی ae) شر هع ) یدد

 ( سا ) :



 ها

r 

) ۷۱۷ ) 

 ب i تاک رور عاضوا 4 د ازش تب وک یدلن :ا هدافآ |

 لحر یروک ذس ج ن دنن اوج هدک دادا لاوس ندننالمایعو قالخاو

 للحج تبیهو هلډل فاصواو هلږج تروص تاکربلالم اک و تاک ر طا دیعس
 ق> ال ف وخ هاو كت رفع هدک دید مدت و دو ایم تاذرب ی>حاص

 | فارعالاو قارعالا هیفت تیک کاکیدرب وربخ وب كنس ناطبشاب بواوا

 | دود رم كاثم منو روصنءو باغ كنك كنون ردندنابق ليج فاصوا |ا
 هد ءا ییرط هلا مش یک اک ردند هنهربم روما ینج هلوا روع4و )

 یدلوا نالوا هدناف هج م دیلوا شا هلدادمو هل سا رم والموت نوتاو

 : مود ندمونم درع*و موش تب رفعو مواط *نج بود مزلع ع ورشاا 1

 | هلبریثک عججرب ندنسس هعو دیره ین یدراو هدر كم ها ریثک |[
 || ضرعو ردعق جاق لاع ( مالسسالا شاب) هللا ادب هلاوس تیرفع بولوت |

 : یب داوا ردسیهراو قااخو تن نوا لاعو ردرلرش هوم هب ۳

 | اع هناوج لاک dê هدنعلدروص ولد ردیم ددعتم رد,هدحاو هدلاح 1

 نداوهو راو بآو بار کردرمص اع تادرف یسکلوا ردع جوا. |[
 بک رم ندهمنراءارجاوو روالوا هک ید ت اطا هرلتو ردترابع |

 ندا او.تکرح بوی لوا هرتس مرژوا هدحاو تلاح م اسحا نالوا
 بکاوک و تاواعت عمق یصکیا تلاع ززل والاخ ندرسفت هلاح ندلاحو |
 یرلتک رحو هک رم هل و ذحمارح اور ده ولع مارج وال هضم ِ

 و طرةسو د وسو طو هر دوعص ءاکب هاک هدنرلناریسر د هب سسق |!
 رک لص ا ہد هسداروئلو عفر و طاطح او فارم هذ او تما ةت ساو عو جرو |(

 e قاز > او قازف! كل هروک "دم بکاوکو را نح هديا زواج |

 ی le توأوا ییاکحا هدو هةي كن رلتءجرو هل ا امو سیدساو

 | فارحاو ررضو منو رشو رخو تدانزو ناص دلو ت دامو تسوح |
 مدعو دوجوو لاو ن وکسو مهسو تككو لاوزو ثودحو لادتنعاو ||

 لها صعب ن اسیلوا فقاو هلاح تقیقح رولوا لصاح ندنارشأت كراو

 یداغتعاو كل هلوعلوا ر دا تد هسکاوک هقیقطا و قارت اتو لالض |
 | بود لقلام را تينا كفوسایف ردشعا ت أشذ ندنةعتاقو مهفروصق |
 أ اعط ا ها ا ی رب طءا و و ردوال» ی ہک | سصح ہر هاب ابا ۷



 2 يو یی یحا كيآ ا شو E RA هو eê ۵ھ در

 یراوا ربا ل وا ج اب هدک دید 3 دیلکد گم وا .sa ییدداوا راکشا یودیا

 اخ مکی دا برون ab لوا رد هک اوس ز وتس هکتا هدیشوت ندس

 هل. 3۵ عامه ئاو هرکصا دک دد مروا هل وا ردتعم لصد L-0 ال ع البا

 نوعلمو رو داب هلتراغ-س هرس ندتفرط كوعلم تب رفع نویلشاب هزوبس

 مرور هیهدافا یرازو سس یکی دا هع اح راف رخ یاقلا ثلموس ره 1
 رفاکلا ىل املا وبا رخافلا ب وا سم رخ ا1ا عساورفاوخا قة ثم :

 تیلاسغلا هافطو تد رافعااو نیطاسیشاا سور هداشاو نوءام تب ر ةع او

 0 اک س نت تواک هزک ر اوج هلبا تشک عج تراسع ندنیلاصلا :بعو

 | یرزوس نالوا مترافس « دمع درس هسا رواوا كنذا یدردنوک ||

 یدد e هدسک مت هنود ا ۵ تا وا کا نود ۳ هزوس رااو 8 هاب وس

 | یوبد هلیس هل اقم دشعلا كلذ نع كعمام غلباو دیرتام لق ه دنباوج محش ۰
 2 -اهماع یس دح ورشم 0 ا . رهع تر ناطرش ی دانا نود اه

 ۱ 4 0 ES اداو ) هلا هل و و دوعا رام a هدک دانا مس و

e 1ىس رک تنا ( ارم دناهان مد لوقا اامیلعق 9 ميفاوتسفا  

 .كامشو راج EOS هروءاحز ی 0 هدنرا تنم و تآ نو و رس ا !رعلادعد

 كد یرا ییولعم نردوک یی س زكام ك دماج نالوا راق 2 رک هذا ص

 اط ا هلرباطخ تالیوسا کالا وسو کال یی كالاعا و كرمد قارا

 یراترمضح هناش یل اه نیم احلا یز باثج هکر دقو كش تا هدانا هنس ودنک |

 78 ا صالخ ندزا دانعو داق دایعو دالب تولوا للاخ ندرس

 نکل مرجاع دبعر قطایلا نیعادلا رقحاو قلا لقا نگه سیارد

 لصفو ع ڭجەر و باو ۵ رفع لوا هماہلاو ردوو یاعد هللا نوع) |

 || دهاشم برع ماو بی یش داہشالا سور لع هدیه ردراو معافرعو

E TE Esلد وط یاوهد تب رفع هک ص رفا رواوا  | 

 | هضوه رب یدورع یرلترضح یاعتو هناك قح نوساوا ش کا ضا رعو

 هت رفع نوماموا تیک هدیاه رد مواعم كمل اع هج یکی دتا ل الع هللا

 لاو ارب نع ایشاو عاب ما يکیدتسا هسردآ دام تق ولره هل وس

 ِ قد بو دیک هنا كت رتعرمقسو اما 0 هل وک

  2هدانا ) ٠



) ۷۱6 ( 

 یان قزح كي ها مساوسوو عدو رک نامرلا مد هم ناتا ده

 مادخو هه رداو یو ندهدآ ینا ساح ردوریتد هس کس 0 لالضا

 نو میهذ سالباو مجر ن اطر مدآ یب ؛ یادعاو م ام بنت مدت راد
 دارفا مرامشت رمش هلا قاوانیدرملاتب راقءلا سارو نیطایش یا دستم

 3 اع زد د هسم ندمرگف رهاوج ید نيءالاروعاو نجس اا 5 طا

 مدل | قوا همانصا تدانع ب ءدا لالطا ن یدورغو داد شو دوو

 انم وب ىلا م دا ند)نم لصاخلا رد هللا ميغرو اوغا مب قئابخ كطوا موو

 ردنشلوا ردپ دوجو 4 ا م هناعا مت یس هلج كداسذ نالوا هدزرس اذه

Eا لب امة دروق ےب بواوا ادب هدهلاراوب 9 ک٠  

 مکیدتبا هپ وست هللا مل الضاو سوا سو هک ك دد هلو قو نسهدیا شزر و
 ام مد ل علوا قلخو ذاا ن نس ن نعادشسااح 1 :>احوعا ل دسافم

 8 اورم او اوماقو او اونزاواوب رش اواواک بواک هاد
 تباناو تباجاوحعس دعرما مش ییالطان SE کد دیر هلج

 لاح هلن زهلک قب رفت كرلناو یظتنم لا رلنا مراو-ہه اراک هلبا تءاطاو
 ٤ رأت هر راغم و قره یس وع ما میس تكمصسام قروهلوا تل "شو

 بحاصو ربعاو بناکورزوو بالو یضاقرفاو ق هدعسدر ز نال بودا

 تك و ردرلثاوا معدخو عبانو ع دنو سباحو م ریثاعرف بساحو رب سو |[
 توردزآ E حشو داع * یرعمو ظءاحو ماهاو طعاوو ر اذ قّوح :

 رار دقات ڈاک ی ب هلج كقاوسا ناکسوقاس۰ «یعز و ردتملدا مار ةا

 ۰ اطا رامذو لياو فقاو ه ء٠د فا ظو بارا رک او فتاوط باعا

 نرسکع اهرظا تموهرواح وهروا كرم هک هکر دوم مغایر درل ق اعءنزوا
 ۱ یرکاسع

 ۱ نسروروا هد ددص دیر یر اٌشسع مکیدتا كرادت ندناساا عولو لیدت

 مار مداوا لزان بواک یک مریم یالب هکفرط كنس ن هکنوساوا كم والغم

 هلک:س ند هموهفمو هقوطنم قیاعحو مولع عاونا و رع

 تودنا لاوژ ٿارا a: EE هنط:ط و لالو توهم ه نس هلا هرطاتمو تک

a |نیعا رمقس ر دکعا ناشرپ یک ةو نالعا نقف اغا نم یلامجو  

 دن رزوا كنا یر ندو لخاد ۵ ل هلا تءرع هند رط نا 2

 یداشا دکع را توود رم شود هوص نوعام ولد « دقداوا عذاو

 | یدلوا هل بیس هکلوخد هع ےب كنس نیءاویدا بودبا باطخ اکا چ



 ۱عععم_ حد

 زرام دم هرزوا نا لا و۰ هدناقوا عج تویلوا فرع وه رسندهمسام ۱

 ندنهو رک نیطاش تور و ارگ هکعا توعد كد هرطانعو ھڈح اہم نو دلت وس

 مو ضه ولت هر قاب دتا رایعجحا دینع ودر دعاوعلا لذرا رایت هما لصا 1

 | نا نيب رهام هدکعا نیل اللا نیب قب رفنو نيم ارا نیب قسیف وت |
 Ea رع ثاد>|یراکس)نیدو نوادع داكا انعإلا سو ردأق هراصءب ءاعلا |

  Êدما یاد تارا هاو نا تهوس دنا قا شاو ۱۱

ER كڪش نس تودا روم ام
E۱ هک نت هک هلن وس ندةرط ےنبهدکغلدراو  

(VE | 

1۳ 

 یاو ال هجا كرش ورک هدزب هکر دیماکد نکمولعم ردعوزجت سرفتا
 | تعاط یتغوج كيو ردزمشغا قوس ه هلطاب داع یرلنا بودا لالضا
 لا طء ليمو او لبص عمو یک د مد و هولص رخ الو لطءم ندنداصو

 | نمراوشمو لاعفا نآ الا هک و لاح ردزمشم رد وا هوعودنک یرانا هلبا ماناو

 تاالض باب را بولوا لالزا ندهعتسع قي رطو لالسصا نم رطق ب امو

 هصاوخو یار هداهزو ینازتفا هیاربک و ینازتجا هک وامنولوا اوشس هداسفو

 هرلنکب و یروز لوق هت ادعو یب هع رح باکنرا هع اوعو یی هعکو تیغ

 رارکت هه راندا وب رکا 2 زب ندبا نيبزت راغو لب یروعثو تح او
 هدا ول رس مالک هصالخرواوا لیصح لصاح تسلا رکا رھ ترشامه

 ندراک "دنوراطخا یرلاعفا نالوا ندة.سام مان نککندشا فو یار

 هثحایمو هلباق» هلا نانا لدتا ارحا ی هج كرنا زب هفلوا ترابع

 ندرورف«تب رقع هدوحوءنیط ايش یدیدید)اقش دار رکد هزب هقشد ند

  یسهلج ارا اورو لیذر هدراک ماا كلا هدنرکدتشدا يرزوسوب
 هل: رم روک یم ادقاو کالا هدیا و كت رفع نجا رلبدعا قافتا ابلق
  هرورمضلاب هلیفوخ ردبا مهتم یب رودنک هلینظراثغبا تباع یناسنا عون
 هتف رط هلا راشم حد یت ارک "دن کل دف كنس هل-جو راپ دلبا توکس

 هش یرازوس یراکعهدنا هعددو هناا كا هلل اسرا ریفسرپ هد رها لوا

 ی هدیه وانت د هلت س ردن اص  ES 4اس واو : 1بن ا او قرر اه یب هدنسفمواتکی تام م ردپا ۱ ٠

 کلع ید داوا نعش هلا ك ووم موس ص ود نوعلد تی رععو لب دانا

 ۵: رط حس یو رەس ها لوعو هر هراغمرب تدرفعو لر داد راوح

 1 هکنوساوا كم ولعم ےساو شاو ۵ فک نیم و ه صز e نیطایش

 ( دع )



 لزاسدا وب رمسهلدار ذک یرمطاخ بول لنز ٠

 ۳0 را انها و لاح كنطایش نالوا ناد رکن اوخا بود | ظعل ا "اش هل ەدابز ۱

 رتسه نامرلا ر و رس ىلع كلو دلم نالوا زک العا دج ورک سرو داریتو نوت

 لتحا كن ایك | همر د ايجار E روي أ شوهارذ یتنعامو نو نالوا

 مروی روک قاوم مرعو قداص یسو دج هد زسه دلاح رب دا و | ندشعاچ

 قم الکا یر دادعتبسا راع لز ٤مر ۶ نداب وطت > ایم وب `

 E لاووا هد رک رک هد وک و ید تراس نا: هژرا

 همه اسم هلا هاا رام 7 مراکفا هن م: مدم هر ا هده اسم هدي شر

 یاتلاورپ ور هلکنا لئاسوو ط اسو مغ نم بودا هضر اعمو هثح امو |ا

 ے٥٤ نع هلبایپاقو باق كزک هلج مدعا مو نر هک ی روب ردکٌعیا لئاسم |

 هارخا تج كننارج تنراح رهن ر مرد صا یرکغیا تعفاوم ها ےب

 دص ندیداو لفسا هثسلروح كيوص لوا هدف دالوا دار یر دا لر

 هد هردو صف د صا لو ارا رفا رام! ر سا او شاخ یر ا اا

 روک ST لوګو دس ند العا فر ط ی یا نع هلو ۱ لات

 و نی سن ر لالها هل ترشابم هرومآ یلاعم رس زواوا |

 E روت ددا صخ نیما رغوا هلا لقاساو داغوا یرک دص نکی ۱

SET 2ےک ردد  eمب ۵ ها 2  

 يس لس ار زرد تاجا یاواسمهدندیحو ردق موروا ګو 2

 ل الضو داسو تاب زا هو رک درک قو ءال یی دا وا لاک وح الص لوا 1

 هزوک هن هز ندنوب لهدا هلغ هئاسنا هل رم هبنطانو هیفخ سیاسدنک ضرفاب

 رانا زراوطالا لوط! را زریراسع الا رص رلنا هک رول هلوا لصاح رفا

 هدوا#د توو هساا رب زرواوادوبات بارلا نک هلا توم بق انعته وو

 لاخا لک قو زدوجوع رابره هدروعتو قف هداج بوآ وا ند نر رظنم
 هایتشا ی اج رغب داوایرداو فراعیرکمو یرخ قبر طو یوا ندرتنا مزب

 2م هر

 مدح دعا تما و ناکاو هد وعصو تاومس درا ره رملا لر دلکد

 نکدا شماعا هبرح ییاسذا مز ن الایلا ردند هيم یدیروما یت هيم هئاوا |
 هحرک | رد افشو قاذ تمالع قاغا هن رزوا یرهلغ هز هد هثحابم

 || قجا مولعم یتبدلوا تحارص راد هنس هلغلرمشب عون هددحایم ناثلوا |ا
 1 بس ید ناو ٤ ا اا E و رط کار اوم ول لا تب شو نراشا :

1۹15 
ETE : 



CNT 
| 

 هضر اعمو هشقانم هلصش هسرا راردنا تود اوم هروک دم بحاص» د

 بحاصءو نانع یاخرا هدمالک هليذوخر واوا توف یم ارم لصا تویمهدنا

 نیس یربب دنو یآر تکی ددا تراشا كنم هلبا فیطل یروک ده
 قلخ ندسا یز یر سضح یلاعتو هلا قحاربژ مردبا بیوصتو

 ۸. ءفرا بلطوراوو انفاو راسخو طو رامدو اله یہط كران یدتا

 هدنعط کاک اخ ندنب داوا نداریعلخ رشد ع و و ردرارعا مدعو

 اده عم بولوا لضفو نا سحاولدعو اعونوکرو هب رتو نوکسو
 هنل اا *و رک یرلن اب راھ سا جور ندیفتسم ہداح یرلقداوا لوح |

 لوصا نالوا یا قاخام ناسدا ع و هدلاحوارب ززردتعم هکعبا قوس |

 ین هغلوا لایحه هل اح مز ندزرلف داوا شعا لیدبتهن ۶ دخ یتافرع ۱

 هن هيعرو و ها صا فاصواوحورخ ندر عبط 0 :ادرب نکل ررولوا دعتسمو ۱

 داحا نوحا مدا ع و یب برعار یروشو رش "هداج هلبا تفل ا

 رم ًتهرلذا یومدیک فیس لاها كوا هاوو باوص تعس ناناوا

 سس و ی یا ی و سس یار تساوی سس و سس و سس سس سس سست سس سس
 رشت او لو هعشد ند هلي قد رط نوعا 2 هدن روصوب ريم هر دا

 ترداب» هد طاب ءاوغا هبا تعارف قوا یرهاط ءا یا ده لحال

 مادقا یارابفرص هن ردق مع دلوارداق ندهیفخ سااسدو لیح ردنا

 یعد رد شو: د(بحاصب هلرهدلاام بقاوعلا یف نا ام دورا نم ) نیلعا

 یدید ریا تباعع رهد هنایل وا تقررم همش كحهدبا ث دی هد الا تفاع

 نکع ولعم تویلشاب ءزوس یرب ندنیط ایش نالوا شا مطاح هدانا وب

 طوف ید دحاو قیرط لوب یکیدتا لول س ك.ميلاراش.مح ش هکنوساوا
 قوطم یا:عاو قراع هم ولع عا وئاو ز دیها رهاأش هرم ت

 اک رکی داوا لفاغ نده ر ط E م ردنادر فا همومفمو

 ترظان ام ) لصافا شعب ردهدد»م تن هلو داند قرط ر ده ,دلوا تالاس

 نود بحاصن رد شمروب (یتاغالانفوذ یترطانامو هنلغالا نونفاذ

 دحاو نوو مدا هلع همد | هرطاتم تقووت رههلبا هثسک نالوا

 دا رع یکع د مدلوا بول ۵ ۰۵..دامدلوا ر ظا مو ضراعم دنامز هن ره هلیحاص

 تب اح تکی دشا هنةانمو هضراعم هلا لصا ُم محسوب نس هک ردوب دوخ ردنا

 و عنیطایش 0 هو در | هی



) ۷۱۱ ( 

 م: بواک هرب رپ هدتسا ی راق داوا مه كماعو صاخ هلبا دهازو دباع

 لوا هک ۶۱ همش ر رکا باوا ۳ هلل دارا هعیق د "هلئسا ندف رط

 بو تو هدا مالعا ی ندا حو لج هدد: هلجو ماهذای ی هم ال" ّ

 ۳ رفاو ِب مز و یفوقو م دع لا ه دیلوا ؛هلهو هرضاح تعاج

 | (ءادعالاهبتدهمشاملضلاو ) راردبا فارععا یرغل دلوا یحاص راکت

 ۱ نالوا هدنهح لدهاز قر هلو ع ويش نم راتعاو عذو ییا هدلاح وب

 | رردبا ت دعاسم ندعو تفلاو تعحاع ن دنرل-هط نسحو داعتعا

 | ررولوا ییستم هللا یس هلازاو * يتم یس هلج هک ارام د دخا هکءهروئاصو

 بسام هب نس هد ص اوا تواوا هحوتم هبحاصعم یکسب هر دو ها کف

 | براوالصاحد درت ندهنوا-هتم لاوفاو هغلنحءارآ ارب ر نس رروک |
 ۱ هنسخنق رهلنهتتسام لاوقاود یدلوادوعفم دگر قرطودو ات حح ر وجو

 | هيض قوچورواوان رنو ےک الب مد و حس الب می رت هست لوم

 | روناوالهاذ نداطخ ییدداوا نمت نودا معز باوصیناراکفا هک ردراو

 ۲ درو صدام لاق تقیقح هک وب لاحردبا روصت هلتفصرپ یی هنر سفثگال دکو
 | نوک انوک نالو توج لا باحج عاون ال راکفا هکم اد ام ل

 ند اطخو لاذو للخ لر اکسذا ردراکرد ی دلوا توشم هلبا ههو

 | سوسح راکفا ماش نم هاوا روصتم هل-مجورب یسا وا نوم آهو نوص
 دخا ییسیطاعت هلو !ندنسهلوقم هدر یناعم بویلوا هنسف دهاشمو ||

 || رد رابع ندرکفتو ردو رظن ناسعما یساسا لعورش هتسوالتنایتساو ||
 حش سلا یهادلا ستراااهبا هدبا وج اکا سءاخ بحاصم هدک دید |[

 || رداقلاو مکا جالا یالوم قیفح سادتلاو هنطثلاو سیباتلاو رکلا |[

 ۱ ی دعا قلخ یشلضفا ندنا-دارهوح هدنتواتو تادو-جوء للا 1

 | ىأرو رب-طخ ردق كاردالا مي مسو رکغلا قيعو رظثلا قيقد ی راناو |

 ۱ قلا دوزارتسا ضهاو بودا قاح هاا یراق داوا یرلیحاص رب بدتو

 | هن رلت ابو محو ریجاننهاک زی تبسذ هنمولع كرلنا یدلیا فقاو هراکفا

 || قرقد هلمجو مکیدتنا فصو هکن اذا رد "ربجو ندهرذ نسمح زب اساسیق |
 | یکیدعا دبات هللا نالا میدب و یتاعلا عیفر نیسلاعلابر ردتمارب راظنالا

 ۳ 8 یدیدنمهلواردت2«نیطای-ش هفاط هبهرطاشوهرواح لبا ناسا |(

 نیما اندر امت رب اوت یک دا یزوسو ندسهاخ بحاصء ٤



 کا

 ۱ 8 ور اخر د زلوا د وعسم اوا زد تأرجو 1
 دب ص ار ژ رولوا عاق یرکید هنم اتم كلا هکر دقوب كش لهلوا شا ا |ا

 | هنعددا وا ندد رط مزن یادعا كا رايش رد نگمولعم رک كس دالرو ۱

 قافت الا یسر اسو ذیمالنونادب معهدااعوب رارواوا فقاو لاح هم |

 هزاانق هلا مادقاو تمه هنل اص ساو توادع راهظاو ماد هزمملع |

 نکع یتسشآو هلاس» هلبا رانا كلذ دعب « دنروص یراقدلوا ايمو دعتسم ||
 یایلوا بودبآ باما یتوادع رارمسا هيلا مو ىلا ات یف ندننج هیمهلوا ||

 ۱ ردند ےس و ه: یوا فاعلا ےخو كنوادع هل. ایئارمضح مار 5

 | دنس هعو هشوب زب باوص یآر نالوا هدمدنع هن رزوا مامدعمو مب :
 ۱ بوغا همقاشلات ب اطحو همحاوم هارلنآ غ هد د لر هبعا رامطا ییمودنک

 ۰ تش ز كناندو نیر یب هبناق تا ومش هلا دولس ن دسوا سو قیارط
 | داعنساو لما لوط هدنرابلقو توعد یرلنا هداعاو نوکرو لیم هذاو

 تیغرت هتطاوم هلساکنو نواهنو ندعاسم ند هطاص لاعاو الا لیحا
 رک هول> هدنزراکفا راص)ا ینو صرع ساارع دودخ كالذد دعب بودا |ا

 ۱ توالح یلوفع عامد كرانا زرلبا رظ!!لیج هدر ارا رسا رب ,اصب یلام تیوب

 ١ هد)احول رولوا ب ۱ کرم ن دنرلجا رم تعا اط داده د دلم هللاا د بح :

 ر هل رللوا تتشنم هل الض تع ندن_سار قدرطو ق رفتم یرلع احا ۱

 هوم دصا ر دناصم یرلنا انتخاام فیک بواوا لث ان هنمدصاسعم |

 ارزوو اب داو العو ال-طفوا رک هدرمآ لوا هل الضاوبو زردبا قوس ||
 هننرلقورع لبا لمح هغ راهراکم هلبا ادا ن دنرلامکحو ماکحو او رو |[

 ۱2۱ 2 اندر ترکطو اک ندر ناکضا یراتلوا درعا تورک
 ]| هداما یراندیک هثلو تد ابعو اعالار هدندصق تدسفعو قِ وختو |
 ِ ردقوب مهاتسا هداگجهرو رهن یرع ولطء كمءا دقاو ییسو دجوبزردیا :

 هدنفص ا دمج تاغ ندنعا داوا قنص دل دجورد٫ داسفاو و |

 هدو دشوا هدهاشم یعاضواوب كاس هعنو كش ردوو تالح هر |

 هکلب و رارفو عوجر ندرلنا رلاسم رکید نولیزو یرارایع سالا نیب |

 یآرو تدرفع هدک دید رارد.ا راس ند هب وثم روجا ن : رلمادعاو لد

 | ںا تاو تارغتشا یی هقیفد ی اھم ییددلوا ن .یصتفو تاوصتسا ۰

Eو تاوص یآر د4 0 نامحالا ا هللا ب راط>  | 
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 دج كعااط تداعسو نجا تقرافم نادندب حور هللا حورج تراک هسداوا
 || هدقدلوا ماتخ " دسر لجا و رع نکل زا وا نکع یس هلا را هلبا دمج و
 کک انحش وب زب یاک> | تعلاط ت داع سو ر دیک بواب را دزدر بیس الد حن ور

 ۱ ك مز ندهد داوا راکرد ت دمو اد درک و نداهس ه دنعااطن الا

 هنر روارلقوا نعل دنآ هلیس هینعا یسهلازا كنءاطال رکو كن ذل رک هنف رط

 روعا ارظذ هرمطاح لاح ی هلوا زکاله بچ وم مزب بو دنا نعحاع

 اح یگشردق هنن ر ده تقو آر هدصوصخ ول ےب ردند هرم دب

 | هنمیلع كنا ه دلاح لو | نو اوا یهتنم یس هردسقم تدم هکات مهدیا كرت
 یدید زردا هعلاطم قییدناوف تویلوا عياض رز 3 هوار دارید هک هز ره

 | ندنسهدساف یارآ راد هصوصخوب بودا هجوت هبحاصم یکی تیرفع
 زا هد ما لوا یرازوس تالوا بحاصم مردارب هللا رب هعالک هدکدابا لاؤ
  روئاوا هعلاط ریذام ضب IE هسلا رود روک ۳1 لومتمو لوتعم

 | لامماو لاا لصد هلا یف رت یملوا باب هع” كنلابقا یرمع دت كنو دع

 || بحوء«ییدادزا امویفاموب كنعلاط توق لامهاهدنفح كلادعارول هبل وا

 | هو دهه دنا هکلب وءدعاسءهننوم»نواهنو لغات هدن رها كنتشدو
 ]ادم دنع میردراسکناو رگ تم العراغصلاورایکلادنع تیفیک و ب واوا ن ددل ق |

 | هال عمضاو رس اتکو ش كش هلبا لذ,یزدوه هدباب وب نزد یر
 | ترفع یدید ردک-ل ورلءا ی ض داد " دام هللا مادقاو سفن بص ا

 | عابط هکر دقو كش ه دنناوح هدک دعا لاوس ن دنراکفا كنلاث بحاصم |

 || دناوا اقلا هضن هک هرهو ردیا ليم هننامویسم هد رما لوا هتسشبا هک هنره ||
 | نان یر .دافا كمژردارب هیحاصعییاوبروت وب هدرنان عقوم ناخ هست |
 | كرلنا هکم رولي نردندنابق دناوعلا دوقع هکلب ب واوا دئاو-لا نع ||
 سح یراثا كني ذ و-ذن كم الکو ر دعا رثا هنیعتسم رطاوخ یتادافا |[

 یاعفا يکيدلشا كقيفررعش هکر دل دیس وب ردادن وهو رهاظ : دنادحوو |

 ۲ یاب هدیدنسد رانظ,نالوا هدءالک تری وارد ق ا [
 || نند بوو بو فطعتم یی واقو یخ“ لیتو طين ینالسکو میم" |[

 : لاعا دیطقوت هک و ءااح ردا قیفر یطیلغرھو قیدص ی ودعو فلادوم

 || یر هدمدنع من ردفقوتمو حاتح هقیقدت هدرکفو ناعما هدرظن هل تبور ||
 | دو یاجتا کنهلداح هلکنا ردسعطا ىلا یعار حشوب هکمادام ددس ||

3 GIES س aE: 2 2 



6۱۷۲۰۸ ۱ 
 ت ی ی ی رس یو سا ی سس یو سس سر هوس سس سس سس سس تی سس تست تست

 ساظ all ان دیاگ ییانارب بواق کرام سفن ا کتب ا9 لث وند

 داش را یر هنسک نوح ك هد هرم تده لا بذجو باج هفح بن ۳

 برط ضم ہد رم سالاباو هدنعنیطایش ندہس و هلک عاد اعم یا رم فقاوو

 ل دبم هنادابعو تاعا ط داعم كانصاو لطعم داسفو قسف رازا قرلوا

 تالب وحن ناشو شوکعم تاوغ نارا یارآو سوکنم داسف مالتعاو
 ناماس هتشکرب تب راهع«دسفو نارو هلا حالصو دهر هشت تامل وشلو

 ل درنع سلبا نالوا یر تاصء“د مهو تاغطتب رادع ند: دلوا

 هلب روهظ كخشرب هک ردیمکمولعم سالبا عنیاو سلتلا ثا بود ےک هتیدزن |

 مک ار فرط رهو ر و6۶ تنطیش سو اسووروم۶دج امو سرا دم ۱
 یدلاو رز هلخلوا واع هلا ده اجو ی راقو د اعو مقر دحا سو |

 ع > بودا فو سآب ءاح یاشلا ینه :رح'ر ف ورعع مما ترثکو

 راک ذاو هرطق دنن ام هدنرلعروو دهرراحما كرنا زن و یداوا عان و
 كرلتا نههو سوو ردزشلاق هطرض نم لذرا هک دتشا ینیرادارواو

 هراحر اکو رکا رعوط قالوق یسدرپ ل هسلد وس هلره عا رثا هن راراکفا

 بوءارب ید یتنعلم هکر دوب لک شم "رمم هدیا تماقا هدلاع هسا نالو

 نان هدک دعا عاعسا یی رل اک: شاو كايط اش تب رفع ولید د "رممهدیک

 رار اک زس هداوح هرانا ی واوا بام یلاعفنا سا او لد: ثم يضع

 ییهدساف تامدعم كحهدیا جاشا یتعاف دلا كل هیلب وب هک ر کو و لېه تقو

 قفاع هسیملوا هاظحالم یماوخ هدسنحاوف ہک ما رپ رھ ار مهدا رکفت |ا
 یددد ر دیطع 1 نیطابشلادنع تیفیک کک د رو ربح رس کوا مح و

 یصحال مماو تش فئاوط ندنیطایش هداتعمو تسد رب ز كت رةعول و |[

 هکر ایدیا یحاصمو مرالم كموس ره تیرفع یرفن شب ندنرلګا بولوا ||
 راشم هدسلنو اوعاو نارقالا قاف هدتنعلهو تنطیش یسدر ره كرنا

 یروش دفع هلا بالج هن اح شی رل حا صم وبا تیرفع رلیدا ناتیلاب |

 بودنااد2ا ۵۰ الک یم رب هدک دتا لاوس یب راتو ی آر نالوا د ایون بولا
 ق هلا كنالفع هکنوساوا كمولعم رب و لاو ركملا بحاصو ربمالا انالوماب

 ح وریهددسجیسارب كنا رل وارو تما ورا رسا نوح اهن ییاهک ردراو

 ۱ یارب تداصس.ه دعلاطوقابلحا هد" هکمادام ودنداغس یک هدعلاط یرطید



) ۷۰۷ ( 

 4 راج رب رکید بو یر طب ول كن ز هر ها شد اپ یدید مردیا لک

 ترغدرک (هاش نداد كسر هارزا دحرک )یدتا سارفتساو اشا

REداچی راج هلیشا رهتسا هب ر احرگید تگهاش دار هح رکا(مام خار,  

 بواک یراسغ تغ هش زو كنور هام لوا ندنو وس هکر قی رط

 یرنغو كشر بجوم یاضاوم كهاشداب هلاهیراج رکید اب راکا ین
 دوب ه-2ازآ یوم سسکی ( تش ذکن کدنب رو هرزا) هد ها یدلوا ۰

 ندناکرحیکیدتا امدعءو یدعیا تعارف ندنع رطو مسر كفللرق ( نکا

 قشاع ردریص (دوم ربص درک هاب نک اس)ی دلیا فارعا ردة جوا لرد |

Yet 1۲ صد <٠ یدتا ربص بودا )0 ینوکس  

 | هاشتفا صرف (رهج نو ا نآ تولخ یشان)ردقوب یس هداف هفلقشاع |

 ته اشءاپ هب راجوا هرهچ لزوک كرابم لوا هک رپ هک ان (رهمرسذا |
 را تل زا رک رکص ول بوروک هدتب ع یهاش هنسودنن هدننولخ

 || قلعتو قّسع هلرس هداز هنس و كهاشداب هدک دلیا لاوس سس 1

 ى تفت نایرهم هام نازا لاح ) بودنا زار تد ندا داوا :

 | اک وب بويل رک ند راکتبحوور هام لوا یب هعقوو لاح (تفک همس یتنکنو |

 | دوس-مدهویدلی وسیسم لج ك ززو كج هیقلیوس كج هنابوس راد |
 | ینکیدرب و شالت هتسودنک هللا شارفتسا یب هب راج رکید هلبا یني رعت ك زەرب
 || ییفیداول ترابع ندنسل وا مار كنبزان لوا دوصتم لصا ندكرادتوبو

 1 هدندالو نیح یت رمغ قاتروا نەی رس ترمغ كن هروک ذه دی راج یدتلکا 1

 یییدلا ند ه رک توریدتو وا هیودنک یی هکلهنو رطخ نالوا ظوعع |!

 یهاشداپ وتبغر تا يتم ك ایسو دک بور دعا عفد ههاشاپ ی ه راج |[
 | لصاح ندنایاس# هرکید كنجوز هدنج اعم كنانز یدلبا تاصو لئان |

 | فوخ تيان هلبا قوفت هنس هلج كن هراس تارودک ردک و ملا نالوا

 ۱ هجرت كتابا نان وادارا هد دصقو هک هيرو مولعء ردنا فرطر هل اج

 ردشهاعاوا تیاعرقاقوح هب قیاطم یانعم بوابدزوک ضرغ لصا هدئس

 فوصوءهلبا یفص لاضالاو لضلا رک و لاحراا لاحر طع تباکح) ۳

 دهز ندعمو حالصو عرو بحاص مد قا ندن و هدعاش "هدلب نالوا |

 لک وتلاب قا انا ةع اطا ىلا قلخ هکی دلوا ادب من هدوتس حش رب حالفو

 ھ ا هان تاسو ست تح ا ی | لاه ت>و 0 هر



)۱۷۰۰ ( 

 ك هاش داب ( رماددرخ یم شيع ز4( رس ل رنک زا دشم شاد هل ) یدلوا

 یالوط ندروک ذم بیع انو یدلبهدا تغارف یاک وک هب ند راج لوا

 ییادنهآ مذج ر كاخ( درک یارک س ق شع تبق اع)یدتا تراشح هند |ا

 زوک كل هظحالءو قرصت نودیا هل قیشع مالا تب اع(درک |ا

 ندیحرب سا 3 هر راجو یدلو اموکح < یلععتور داوطسوه لا

 ندتلصاوم قانال داوا ییولعء 3 هب راحو ىد ردل وک هم رح ف ولا

 نادمآ) یدلبا افتکا هليل اج سو راذکو سو و شوغآ هلاتدعاسء ۲

 یکی ما هیر اس*یراوج نزد لو (نداد منا رهاخشءاخ) نداد مدب نزمرپ ||
 هوا ليوم ند-نغاورغوط یماقماخو ك٤ا رورخ هتفب رف دیو یک |[

 ار ںی شی ر کک (ماخ هزو- ناد دزرب لاب ) هدکدا دا دارم كار ۴۱

 ها ندمان ال هی را راح هنتسو دن :؟ بودیار دکن یهزوگ لوا راج ( م 0

 زر

 * یرا وجیدابسفاوب لنهروک ذم "هزوگویدتا ناد نسم ا وا هم 19 زا ۱

 توداراتطحا ههاش داب ۳ داوا یداب هتنغلجا ور د كل هع اس 1

 تدم زارب هن رز وا كنو یدریدتا حارخا ندیهاش یارسی هموس رم

 هدوا رسندنکی دعا لفات رک ده اشداب قسع كن هب راج نوع

 هراهاشداب هدناوج هب راج هدک دشا لاوس بس كن زارتحا ندتلصاومو

 ید رو۶عوط تروع نق ره ندزعا دناخ هدم هدلب من نلوا قالتخ

 مدد ند هلج سونو ندنگندتا تافو هذ! يح یح عضو ی” هلچ هسا

 نوساوا !ددهزکروغا ىو کرک هراح ردینبم اک وب مزارمحا ندنهبدنلوب 1

 a> uk هما روو EEL کت طارفاهرک هدش هکر او ردقوش ۲

 ردترابعندکماعیا موم یمشاش مدا رع لصا ندمزارمحا وب هلغاوا مولعم |"

 فاصدا هد هره اظ تروص هاش دابهح رکا هل سعد ردك اشىداب اه ر قاب

 تاصاوم ەە راجهد هدا یدتانیسګ نس هدافا و كله راح والو شا ٤

 هن دز ا هح یز هر یکیدتنا درط ند ارس ند تغب دلوا یسوزرا مدا

 حال 5: 3 ۲73777۲۳30 ۳577:۳255 5 ۳771۷7۷۲۲۳۳۳27 )۳7 An e طب
 یاس تخت حوا بنویس تاسیس ens es na tt raman بس"

 كا مار دد ها ی هم و-”رعو نایمرد یعاضوا كنه راجبو درو

 | هشرزوا رکا هکید دهدنباوج نزدرب هدک دا لاوس ولد ردیهراو یسهراح ِ

 ۱ كهرک ماخ لوانس هسکرک اکس یسلوا مار هدنلا كن رک ۲ كاط مام تب

  هتشیر قعإ نو-سروک هلی زوک هلرکا ییاط ربرگید شلوا مار هدنک وا ||
E اولو ٤ Aهننح 0 هداد تو لا دتا  | 



6۷۲۹۵ ) 
  GTAP FCT INTAARIDTسا

 اتشکن اب زیناکر زابنی>(نابل شون شع شو یاک تک (ناب ز هداشک ۱ 9 ۶ مس ۰ ۴
 ندا شم قاواثاط هرولبا نرمشو ولتاط یا اباطخ ههاشداب بولوا

 نس>و هکارماد( لاح ید هک ینح دراد ههه )لاج ویر ادز دباب هج ره)هاشداب

 هفت رها ت>اخ دررد دو> وم هد 4 راجو هسدا که که نرهرگاد هلاسح و

 هاو->وزراک)تسوکن هنا کو یوحیک رڪ ۱ نسرو- روک هدنس

 رد راو ی وخر قګ ا ردوو بع بر هده راح لوا ( تسود دزادنار

 وزرا بلاط ندنسودنک هب راحو ردند دم وم دم لاص> تلص»> لوا 3

 (شزابدهدنک دادماب (شزان دصد درج نمزا رک ره) کا یاتسود هراذل وا

 یسارا یدلا نوت اص هلا كتلو وزرا رازه ندش ی هبر اجو هکوکره

 اردنموزرآ (یهاوخ وزرا تقودرواک ) یدرب و ورک بوروتک اکیهث حایص
 نسا دنفاودق داوادردص قاهاخ وزرا ندا ارشاد ینآ (یهاک: ای

 یو EE تر ردنا ماکت اج لعام هلا اک بوک: د

 هکعا ما ییا د قعد دشندد هی راح (رینیدنتددب هکم د نش وت )رک

 را دب راج قوچ كپ نعل نسشعا هدجا نموب دنس هکعدنشیاو رداوبګ |ا
 نیسنهیاوو نانحوا )نسشهام هديا جارما هل رب حو شاص بولا ۱

 كیرشم كنس هلب وا یاره كنه راجوا(راکرد دواک یراک زاس )را دکب |ا
 ر واب هلوا روصتم هل-مح و ترم اعم هدرا 2 ندادوسوب هل ول ۱

 لواندش نس (زا مهنارکیدوج مرک داد( ات رک هد رخاروا نمزا)

 هن والثم ی را هتد و شع اص جدخ تا صرف مدلا نوئاص یه راح ||

 هک نارب ازا ندب ) تسدیرادب وا عزا هک هب) مهلوا هدنددص شما هب ورک |ا

 دفن بودنا تعارف ندئعب كنه راج لوا هک ردو یوا (تسه قد

 ودب تعیطک ره )نس هدیا راتخا بوروک ینالوا قبال ندرهب راج رباد ||
 كتع مط ندنسعو لرل هب راح(دوز شنسرف مرحردا-م یی (دونشوخ دوب

 مرحنامشهرزوآقاوا هیده ندوعرط نع رس اهم هساا رواوا دونشخ |
 رثأت هجا یف یدنب و حصد هه اشداپ كنیچ هجاوخرکر دنروک هنویا

 یزوک نس رپ ج ہد هدا یدتا ءاکن فطع ر رب «رهبراج رگیدبودنا |

 ید ونوا یتس هد دنسب لت امو لک-ش كن هروک دمب راجو یداسءوط |
 (تتسرتر مع شن جھ 0 EE نآ مح یرپ رج ) مرج ال"

 لص ۳۳ تک اک وک EE هسا رد هن راح یکیدروک یا وا كه اتش
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 هدفاذکو فال هللا ىلع هم وق رم هت وت رف یدیا رولا هاشدا هک
 (زارطنینزان مور یوناب( زانزاارهدب رخون نآ هدناوخ) هلیس هعلاطم هداف

 باطخوید مور یونابواروط نینزا نو اقهریدنازان ی هراج شتلاییوا ||

 ( شاوخ تعدخ مسراریدنامزاب )شیپ یدیدرورغنا ربتک نوچ )یدیاردیا

 كنو دنکح هدک دروکیرورغ یکدربو كتروع لوا هد رعا لوا هب راج |
 یدباروااق ورک ندنتهدخنویم هدا تراعر هنس هدسعاف یا راکتمدخ

 هاشداب (دوبن شا وخ یا 1 رک كي ) دوع شد دمج هکناد: > هاش)

 جھ ندراوج نانلا هد هسا یدتا ماعهاو دهج هل يس هدابز ردقن ره

 راک ا یداوا نر یا هده اشدایو یدل تا هدنرب یاو
 اا واو ات ناھا نورك ها ناشر اپ لا

 یرلدیا داب هلا مانوت نس ودنک ندنغد داوا ییاولعم كرانا او هدحراخ

 هنءود كانورد نابغلج ندا ت ا ندن و هدلاح یک دم هدبا باعت

 اطخو ني> نوک رب یدبا شلوا نوذلد ندراکفاو ندیدم هلو ها ۱

 ولدراو یرل هر راج لزوک كپ قاتاص یدلک رسا ینا ساحر ندنکس

 *هراتسزا رونهدرب) یرب وج یربنک هنایمرد)بوریو رخ هلا راشم رادرهش |

 هک راو هی راحرب نادم یرپ هدنرلا كئسدراوخ یاس لوا هکبدب د (یرګس

 دن واول كياو ناج مموج بل)شعا باصصسا یب رون كن زدلی رع
 وچنا هکراو ردق وش یک ناج رح ینادوط (دن نیرمش كلو ماپ مل)

 یجا باوج یکیدرب وو یک وجا ینا دند و ناج رہ یغادوط یب ولغاب
 یرکن )لند و-لاج نآ رنوترک )وات اطو نی ریش تیاغیشلوک هد هسا أ

 ناوتلاج نالوا هد هب راح لوا نس رکا هاشداب یا (یدنسدب هک معراف

 ات ردا نیس لاح هد هک معا هه. دل دساوا سە روک ی هذاجو

 بودا نامرف لک هن روض ح رار هللا را هب راج كيج را هاشداب م

 امدقم ندنرلحا هاش رلید رونک هنن روضح كهاش یب رسا ا
 (یوکب هاش تفک هدنشورفاب ) بونکب یب هبراج یرلکدریو مسخ هبودنک |

 وش هک هل وس کد هک دد 4 یبرسا هاشدا, (یوخدرادهب و < هل رمنک نیک

 ) معا ر قبغر دنکو دب رک ) رد هنو ک هن یبا ومو قاخ كن هب راج |

 هس ر دیا تبخرهب هیراجو رکا م أر نام رغ اس یی وک ها ) ۱

 (نیسح درج ت ( نا یار د و اکسس کا ا کاک دتا ۱
: ۳ ۳ ۳ 



(Vey) 
 ب7 و ا ي ا ا با

 ۱ مهر دشرا قارورسهو قاداش هناکوکر کا ییا ( یھ شرط اخر

 ]| دورسم هلا. كس كنس نمد دیتا عضو نآ و مع هني رطاخ كنا كوسا

 | شپ اتتسرکا هکنآ موی س) هلوا ثعاب ةن رلاواردکمو موخم كراناتیاوا

 ۱ حده ەە لوارکایسبصچوا (ییانبن ایص شه وکنزا اراز یکنوا

 (هدناف ), تبا طفح ینادسل ندتع ذمو تبع كهسیا نعددیا چنا

 | لقن ندنراترضح لبحنذاه)هک هلع هللایضر لب ن ذاسعمزا تساقت ||

 هوما نام 2( کہ اد کرج دمع یزد نازار کردین رای
 ۰ هد ره اط تروص( رار ءادعاودشاب هل الع ناوخا) هک رواوا ادس مور 0

 قاتسودارهاطظ نهد رواوا ند ندنرالفو تسودو نالخو ناوخا

 | هلوکح نیا هک دندرتسرب) رارواوا * رهتم هکعا تالش د اان طاب بورتسوک |ا

 | لاوتسو د زولپب هلوا لتصذ تیفک وب رک د روب رس ( دوب دناوت
 كسان هدناوح (فاخ جزا جو یضعسراودیمایضعب تفک ) رلددتنا

 | ندهورک قش یقاطرب و رولوا یها ودو بواطندنزارب رکید كنبزارب

 | سومانوسفن_هظف اح یارب دوخاب مارلا لوصح لجال قەد زار دا فوخ
 ۴ یدروس راردناراهطا قلتسود اتروص

 ۰ اع E نراها ور هکی دنا راو هاشدان رب ندا رع نارات رست اف اک) ُ

 انشآ هفوجم عو !یدبا زورونو راہب ماکنهروا كشر ینطلس ماناو زورفا

 زا رهو تد ابو تءوصخ هلا نافز رز یل اط یاضتعم ندو دوا

 ۱ یفج هلوا تشحو جن لاح هی ه-سباردبا شارفتسا ین وت اخ یف |
 : هرکصتدودنک هد ةا نوا تورا رها [ منت و کت هدی دم تدم هلک غا جارا

 هبشپ دنا لانها ندکلم ل النخا هل-عهج نر ذلو تنطاتس ثراو

 | هداداضر هپ ی رست هلبا مارا كن الکو عالا تبا مت راد دنا كان

 | شارفتسا یب ه راج ییتفرهو یدریو رارق هنکرادت راهیراج تغانم تولوا
 هاا ناتو راب رھشو زاها هر هدب رع هدا كن وک جاق رب ةا یدتسا !

 ٤ رانلک هنب رو رر و تىروبګ هنل بدت ندنکب دشا زانور وج زوزفا ندندح ٠

 ۱ یاطد تک هدناب سس كنو یدیا ارد ا تەس ی: رلقاس هتک اد ادب

 ِذ (رک هلا ناملبا زا یز )رب تشد زوک هل اخرد دو )رار رو یرلت رطح

 | تروع هج وف رپ شانک | یو قحا هب الا تیا هدنس هناخ ت هاش دابا |
 ِ ین هدراجرب ره(دوسیدیدفادک زدنز هر )دوز ید رح ۳۳7 هکر رشک ره )

 حس هد ٩۳ 7
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 ۱ ندهر ید ا ا هتل یس 37 ای 1

 تالو نالش ترا ر هک ی هما مالع هک یی یدلوا اد ۱

 یدبا شیک دغالو سن نوا ۳ ےک یخو (مدوبهارمش تار 1

 رامسز طظدح وراوج ىح تباعر رد ار ۱ اع را ) مدلو ۱ قیفراکآ تفو ۰

 ظعح و راوح قح زلت اد نالوا م E دشا مام ر !دذعم تا ق اسو

 بلط ارمالغ ثراح )ر دیفاکو ۳ واچ قاسوفقوپهتیمر هرات |
 5 بلطی یشح مالع نانلوإ لک فاش نباخ ( تقک ناار > اھ تروصو دور 5

 یھا وکار یار ۶۱ لاعم قدصرب م الغ ( تکل د وشی ارجام تروص تودبا

 adet ١ دنا داوا ق داصهدنزوسثبارعا م الغ( داد

 توت سصاح هلو تراح BES) ا 5 ناد ناک هح وتمودرک هار 4

 نامش وا موددریخ ن وح ) یدلنا تع رڪ هله کن هل نوا زا نایت

 ثزاحدشاب BES درز یزاک و رم یرماات کک دادو 1

 نت دل وا ِ تا نون رب 2 ا تا رج دون ِ

 0 درا E ۳9 ی کد ۳۹ لا ا
 ر

 کب دنتسا بودیا ما یی راضحاكنراحلاحرد (دناسشنب کالم طاسبرب |
 | دان دنکودس ثراح ) هر دا 2 هني رزواطاسب نالوا صوصخحم هکل» |

 ۳ تهارعا هک ییا ان ارادیس یا ؤا تجاحات ہک درک
 | دوه نام ) ید | نیعثراحوید مروطوا هنن رزوا ط اسب هد بر اار

 : كدارعا کت دعا را نام" E یی ار ءا اب دندو هدرب تراغب هد

 : ما یطتم ار راحو )راب در و ےس ودنک انها هسا شئلوا ڭا یعهره

 ا موند یسارپ كش (تفكاردوخ دب ص یر (هداف ) یدردنود |

 حج وا یسهصح كنم وم نالن( د شاب رمح هنس ول زا نعوم بصذ ) یدید

 ۱9 کارت ا دا زو ا ننشک ا( ا نایت چا ج زل ا0 نوختا وا ےن

 ( یرادز اب وازا دوخ ترضم دسرنو دب ییفنوتزارک|لوا)نسلوا ند ناس |
 ۱ لصاو ناف عدن هکشادنرق نموم نيد ا یسک ۱5۱ نرد دا حوا وا

 | هلوا عفتنم ندنس ەد توطورک یکلکع | ترمضم هتفرط كنا هديا ر لوا |[

 یاب یناسرتوا ل دب یداشرکا مود) رانوسهروک یجديکترمضمزلناسیم |
RS ۱۱3 ۱ ۳-۰۰ CO e ROR۱م جم تو هل  
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 ۱ تم لر .تش نالوا كدوص ةو بوالطم ك: سو (یناسرعدقتس ماش

 لوا ( مشک لع> یو یورزا ) ۸ هدیاریذم دوجو ت وشاح هلیس هدا ز

 | دوخ "ییدایراو ( مدلوا راس ه داس همجاوم كد الخ الا عرک ثاذ

 | راذتعا ن دکلزمسبدا یکیدشاو ( مدسش ناوروا بقعر و مساوخ رذع ||

 ۱ دوم سو. نازا سکعهارم) مدیک توشود هنس هقرا كناو مدتا

 یدذوا ولیکوس هدا ز ندنرلترضح هلا راشم سل اکب

 ٠ لصف :ا ما هج زاو دون برع ءاي »ازا هکمراط نا ثراح تیاکح )

 ۱ بداو لضف كناحاو ن دنراسیتهم هدانز كيرع مراط نیا ث راح (بداو |

 ( دات رفیم رود تالو ت راګ ار یشیح م الغ ) یدیا ندنر حاص

 | یکی ) یدردنوک هدنالورب قازوا نوجا كنا تراجت نس هلوک ی شحرب ||
 || رک دییارعاییب وکر( د استفا هارمه دنج *هلح رم مالغ نیا ییارعازا

 یتدمزادعب ) یدلوا عقاو كع تقافر قانو ج اقر هلا مالع ناشوا

 تالمجتو دندرک تراف رذنم نب نامعت رکشاا ر رع نارافسا زا یضعبرد |ا

 | یا ییرع روک ذم هرکصندتدءرارب ( دندرک یشالتمو دندربب وا یا ووو |ا
 ا یایغا تودنا تراف یرکسه كردم ن نامع نالوا هربح الم هدع رط

 | رایدلبا لالا ناشد رپ یتسودنک هللا بصغو ذخا نت اناویحو « دوجوم

 || نب ثر اح برع ( دنا راب ارجام نآ تر وص دمآ ثر اح شیب برع)
 : تفک و ) یدتاهدافا نس هعقاوو تش دکر س بولک هنن روضح كءراط ۱

 || هکیدیدو ( دویسدرب رار هک ینامزرد تسباث تعدذو راوجقحوت ابار |ا
 یشاو> كنس یحی ر دقفح و تباث متمذو راوج قحهدکر روا كس مب ||

 || لوش ر دمرال اکس كجا هظفاح بود روک نب ندع! دلو ندکتاقاعتءو

 ! كعاشا کړ دېت كنس تقوو ندد ردراو یناونع البلاغ هدنس هک هدنامر |"

 | شیب ددرک نایدعتمو مظ لاع ایون "ی رامن زرک ۱ ) هدنفو هل واردینامر |(
 | هدمقح من كنس رکا ( یشاسن رودصعم توتف ب احصاو تورم بابزا |

 | تورم هسبا ر واوا فاتو لاعاپ هللط لرلداظ تی اج كکب دعا

 ]| مول اکس لا رب نس نم هلوا روذعم هنر دنع كني رابح اص تبثاسنناو
 || یفرعمهشاسوتابا رم ییارعا یا .تفک و درک ر ظذ ه دت ثراح )زردبا

 یارعایا بوقاب هب ینارعا كرهلوک ثراح ( تسا هدوبن یتاق الم ةفلاسو
 ر سسو راوح قح نا ) ردقو معاق الو هفراعم ةفاس لکن س خب



 قب دصت نم ذاکا كزرومأم توج دافعا اکب نس مدایوس نسب رغوط |
 نس بول وا ن تتشاپ ل راصق بوهلاق ندنرببعع رد کال یدید كدتا

 1 زر وام مرد! تدامشذکغب داواقداص كنس كدلبوس سد رغوط اکب

 غا وط راصق یدد تیک هک شدا هدب اه دن ارعوا هر الب ۳ یدک 1

 یهصقو هدرا ی دم یدکی یدعیح ندکلمرو ط> توروا هن ز وموا |[

 ه قرشبواواطستمو نادنخ هد هحرد كج هشود هنس هقرا هدک داکر د ۱

 نانلوا هجیر لب دار | ی ندی ناتسراکن )یدلبا ناسحا هرفو راج ||
 ندماش لها هک روداوا لق ( تکی کییماشزا ک تسلوفت ) تیاکح ) |!

 بشار و هدیشوب رخاف یاعماج مديد ار یکی مدمآ هند مرد ) یدبد یر :
 هکم دروک ییا ر مداک هی هیعلا یزاامنک اس یف هر وذم هنیدم (هدشراوسییق ٣

 ڈیصانرد یرزب را ۲) شاواراوس هبساپ وانيق هداب زو شیک هرخاف ثسبلا |
 تالرورسو یرانا تاکو( حالوا نی-بجزا یر ورس لب او رهاظوا |
 (مدی سر وادلومو مسا زا ) یدنا حالو رهاظ ن دنمحو كلا یمالع 0

 لعن |نسح دشتفک)مدنا لاّوشوی در دغو طه دل هنورد هن يما كټ اذ لوا |[

 رابدید ر دنسح یلبغوا كنيلع ترتضح ( امنع لاست هللا ضر تسا |
 واگو زیرمل هلتوادع كنا م دوجو مب ( دش لوا ض#ب زا مدوجو )

 مدتیک نب روضح كلا ( یلاط و رسو وت ممفکو منفروا شد ) یدلوا :

 كلاطوبان ( ملاطوب سد رسا ن 5 مديد لاعلعوا ل ءااطودا نس ِر

 د تروص دا ی یک انزاو مدام د ناز ) یدید ملخوا كناغوا

 یرازوس نالوا ا قال یسعلب ءوس هنرمضح لوا حدا ی نغا (عفکی

 یدید تو دنا باطخ اک( یبّرغ راد نا رد زک اب ننه تفك ) مدل وس

 مرفاسمو بیرغ دراددوب یب ( یرا مک )كس رغابلاف هدهدانود نس

 تاش تسه لازم ارام تسراک هج ل وصف نا انارت تنک ) مدید |[

 هلوعم وب اک س هک راب دروس ( نارف اسم تحارنسسا قیالو ن ارات لوزت

 هکر دراو نگانوقر مزی رووا لصاح هدنافه ندننعپ الام جراخ ندک هغیظو ||
 تح اسا ن وعما را رف اسم و نایاش هنلوزت كناو ذ نارق الا زا |

 و حیاوحو خغاصع نک یرذک بناج نادب رکا )لر دناپسج هلغلوا هناخ |

 كنلاصهو تامزاوال هسدارولک هنذر جهان قوا مزب نسر | ( راغ مایق |[

 دامن اوت بلاطمو دصا م ل ردو ) زردا تمه هنس هبملو هب وسد

 ) ماع



) 14٩ ( 

 یر رومآ. نونص ی دعا دهم ,روک ذم سوک تب بودیا رویم ||
 زا یاکتتسا نده ده رلردتبا یف اک سیا :دص هعنص نور دودیراص

 ٩ راب دالا لاصدا هنن روضح تاک بوت وط یوو رم بو۶ رد هلکعا

 ۱ ر زوم ام م دتا رود دیص ی هدک دید ل دعا EE نوڪ مص یالد

 هند داوا یلیصا كنب زوس هد هيا یدید رل رو هدا امنا فالخ اکبس

 هرزوا مونا یاضتفم ےکج هدیا لستف لاحرهب سن, هلغلوا فقاو كالم
 ها هره تاکتسا ندم داوا روع هباشا یکبولطم یا هد ما لوا ِ

 ۱ ردا را صالخ نلف کو دکزوح ن اوج راص یدد تباناس

 || هرکر هنیع بناج كن درک کلم هلباق اه وطوش مهاولد یادت هسوا هلبوا |
 هرکصا لیدر هک با بلط هنر قحا ی ار تال ی درد ردءمزوا

 هرک ضد اکسس هلا كعا بر هو ط هد رل ا .A تیبا ل هالخا

 ا لاحر تویلوا دتیفم ہد هسایدبد رواوا E ey EF قح هلا |ا

 | تالهاجوش هلبا هجوت هتتس ارزو تلر ؛ی دید ردوب عواطم یلوا |
 ۰ یوا اقوا یس الکویدیدردن کار هدنصوص> كعا هدعاسم هثب ولطم ٠

 الد رلب دید رولوا قبل م .ظع ESE كود دا عضو نیس ۰

 هد اداضر هد : وا طم 0 ۵تن اع لوا بود بادر ماعسلح رب راحان

 تور د دلاق یا وطو بولا هب وز اب نتوةراو راص هدک دشا راهطا فا

e۰ ی و بواياب بعع رد کالم دود روا هنر طظ عاص كد  

 ۰ ندیا یاارلددرب و هلا همش 0 وص ها نکا بواوا سار ةریسا هام ت

 : رد درد رددسو ہک یدعا لاوس یراصخ هدو دا وب تدا هللا E رک

 || یدلوا ریذبل وصح یس رب تاکبولطم هتشیا له اجا بودروتک هن ر 4
 2 هدا لتف یت بو دبا ارجا هدننآ هک ات هل وس هاا هز ك ولطء کیا

 || ید ه- فرط لوص رکن درک كزکبانج مولط نکا مب راصق یدید ۰

 : هرزوا یزو ندع هرج ناو ندا یو کالم یدید ردعمروا هرکرب

 ندو نس روده دیا باط یە: نالوا عدن ی نوڪ راصقاب توشود

 ( لک نت اراارتصا هدنهاولد تویلوا باب را صو هددسلایسدلکزاو

 نسف س یعضاو كيو قوت هد اوس ولد زکسرد هز رس ه؛سارزو کالم

 1 ی بو دنا حو هراص کلم رد دد كسلا | دو یناح ا انا

 | 9 نرم و کا الديد 4 دا هدم هینص بن راک دز روت ؟ هی ارو



FTES 

) 11۸ ( 

 هام رد قرد رولوا هد رعا یس نع كل هارد هک کشم ۳ رلاد د

 باوجود دا فاك امش یا ییسج هوا ە دان ژ قلاد یا لاح ره

 یدر, و |

 یهاوا نوزوا هلو كنب زو ر دلیطتسم كمجو كنس هاج تناکح ) |

  AEمشعوط هدنرا رج تةواو هدفرص ماکنه هات راک در د ےک ر 8

 | بودیا نالیس نوت نوت ممجو یدیلوا یم امشب هءدادما ےہ اتشرکا
 ید ی دا داما دک |

 رروطوا ۱ رظدنم دز هست رب ہد راک كن هردر اج تیاکح (

 ی در طم هدشیاود رای دید نسرو هدا فدوت نوت هدارون 8 دن کد وک

 فک اا یدنا هووص نوفیج دل مدنآ > هر داوط ند هرد وش

 یدد مر طم کا مک هديك بولا هدو دو ر> دهن رول كوص بواوا

 ھن روضح كرما رب عتغلا لج ال نب بودیک هبط ر اعج تیاکح ) |[

 کرد س و ٤

 زاتروک فی دا زمر هاب توزوط هدنفوس هسصد كااعج تاک ) |

 هدلع نالف ن دنت الع دادس۶ب یهناخو ن هدنراکدید نسرویتاب ن و |"

 یدید مرورقاباکا شک هیاروب یدعش مدیا شءهروک
 ضابقنا نوکر هب ه-قیلح ی دېم ند هس ابع یاعلخ تاکح )

 تو دروتک ةن روض > تع دن مات ىع اطقلا ن یف رش هلک-ک نورد

 حب ورت هل عف د كنافد وش راو تلعدرب ه دغو رد ےب نوک وہ ین رشات

 ند هرمح وام عهدا لدن هزکبا ج یتاردراو هناسفارب ندغاع وک ےب

 مارمدلا یشتسرپ و یظعت لبس هدامز ةمص لوا بواوا یعنصرب تاكلمزت

 هئص لوا هسرع میکره نداروا هلا عضو هلعترب یروک ذ» تب یدیاردیا
 لحتف هک ردقوش نوسناوا لتف ندا رو رح ندا هدهس نوسشا دهم

 نودا وا ارجاو اور یکتسسا یکيا لتفلا لق كص" قحهنلوا مادعاو

 هدم رلت دیارو رم ندنناب كيصرکو رغص یدیا شعا عضو نوناقو د |
 IEEE ده اب ناسا 99۳۵ 0و0 ج۹۵( ۱۵م یا عام مر êt Dat MRL ب۷ تست سو سم سا لب تست ا ل توت سر سس سه

 EE ندد را صور ندالع ییددل وا كص نوک ر یدبا نح هک ن دعا

 هرس هرب وط كیا شا یکح هدا ت ۵. دقراوقاسدوط هدنزوموا یوش

( N) 

 8 نی مولا ریمااب مد ۵ دک درد م رسا یعا لعد هصقر كح هدرا تواق

7 

 O ۸509/۹0 6 EP ATA OY HOE E رک BK 7۳77 و 0 7

 آتی ت تا یا و رس سس سس سس ی ا سس حس و سس یر سس



(WD 
 ا ا ا ت سوم

 ١ مو رگ ند ےل هم E 4 هاو لروک ذم لحر ل AY دعا ماعدو

 كنبراترمضح یلاعت هللا هجر لسیلخ ماما ییطاو كض ورع یراةداوا |

 ره دنلا وسوی د یع دنلوبیسهفرو تاج اعم لر وک ذم یا وتم هدق دلوایع وعسه

 فرظ ید دا ی الع طف قدم هلوا باب رفظهد هسک دنا صعق و شتنتر دقن

 ْ یدلشاب غلو ودروس یروک ذم فرط لیلخ ماما رل دد رد دوج ود

 بک ص ات حا شد نوا تام نوریو رخ یر ندا >ا هدوشرب رهو

 0 ندا. طا صد ئ سام زا دةم كرو ده یار >ا سرد 2 لوا نفی داوا

 دعا رلد داوا عع هم هلا كلو اطعا ةا تودنا بیک رو طا هلا ےک ۴

 تاب رةظ روک ذم نیکرت ھوت هعوجر لرو ا لحر ناز

 یکیدتا طابنتسا کالیلخ ماما بواوا بک رم ندزج لا نوا  دنراقدلوا
 یدناو هدانز تحرب ا طوف ندا" رحا

 ییاسحاع نم نداعح نالوا راهش رهش هه الب و یج تیاکح (

 | ترد دسکا هلن وا ید د مروا یتسالعا كپ رعد هدنرافدروص و د نسمزولی

 | ند رهن حوا هرکصا درکفت زار رب دید تنا مست ۵ رفت ج وا ی 4 رد

 مور ندهص>صشیعچوا بودیا تب اصا ےھرد رشنکا هتسکیا |
 13 دید ر ولوا 1

 ییاعت هراس وه نا نیطع هدنکیدلک هقار cc یی اسارح <= لسه و وبا تاک ( ۱

 ییاعج بوب دسآ را يلعن يطب یدید دسرونک هد ولارارب مزمسا كءرو؟ |
 هدکخلدراو ھن رو صح کج هرونوک هس وبا یس نوک یکنراب بور داول 1

 هکم ةروق ردعدا دودو ر ومتم رب ارز نسولعا تکرخ هلا باداو و

 ني طعن نوک رل یدد نوسلوا ۵ه-ءذاو هدو ۶دم( چم FE ندنا

 | کسموا هلا فرق نواب جزا كنەط وا سیاه وا یخ - |

rهننورد ك هطوا ا  eی ۳ لا ا  

 هلرسهداب ز سموا هدق دروص ولد رده لس سموا نیطءداب هلتمروک

 8 قلا ول 3 ويھ زوک وه هال ك دندوعرو رګ لاک 7 تولوک ۱

 3 شءامروک a یکعص كاس وبا رعلک هتوو و و یدلنا مس ۱

 قر e ردنآ ی ردعد دکر ıa رک کا هیاعج تراکح ( 7

 : E هد ەر ا کاو هللا ناس یدید ردآ قنادی م هرد د



NE یر رعد هب تر نایک رب كروک ام ح الص یددا راراب هش رلسلا ٤ 

)( 41 ( 
 ق ی تم ی ی ی دو ی

 نس قحا مدیا رود کاخ یراردار كم دو موش ن“ ىس اباب یدد

 گلم اا بولد مردبا بھ درک كءربع كرابعاب یلغوا یدرد ادااق

 هد لا ئا نداد داق کلات و بودا تافو یرردار ید

 روک یمالع تبئاسنا هدنس ی یس اات یدلبا دا ص یکعد كسهدق موش

 كمردپ مغيدلوا دنس هسرت تګ اریز ردییک تاکیدبد یلب یلغوا یدید

 یدید علوا بيە یهب اشم هن رد كدلو مرددا دیاقت هننراوطاو قالخا

 O یرلن رە الحو لح ی> ىع وا یدید مردبآ احد دی Su یس ناب ۱

 یدید ردقوچ كپ كيويع سیما یدید رولیب یز دلوا لصد بو
 كنسیماناب یدید مذم هلوا هدیسر زونه هنبرا دهم كند اعم كس غوا

 لغ وا یدید مروا نب قلا یککو دیا قیالطارشاهنوک هنو یکغی دلواهن
 نس یس اناب یدد ردکم ولعم یییدلوا مت امولعم هلوک هن هدعب هدکفح كنس

 تبیخو رشا ندنس ه> و م هدلاو مب ییعوا یدید نس رکن هک هدلاو

 لیخوا یدد نوسشا صالخ ندنم نی لاست قح یماناب یدید ردلکد ۱

 دم دب مب 4 -مح و یہ اب اب ی دید رد ه دک دی كل روق ندا ی ۱

 یدد تا تیم رول روڈ كسرافو هل. یکودنک و 1 غوا یدد رول هلوا

 نسنس لصا ےب ییغوا یدید مرویب دیسشیا رزوس اف هن ندنس یساباب |

 مسو ام ندکلاح حالص كنس نب یساباب یدید زل رشود مزوا ندننکید |
 ههبش هإ دج هيل وب حالف كدلو كذب داوا یردب كئس غوا یدد |[

 یدید مرد برم هللا دددش نرمط نس یدمس یساباب یدد ی روئلوا

 ندنف رط تود بح اص هداز ندنس اکس ررلکد یلغاب مرالا مے: لغوا |ا

 لس قفص كج رکوش هک رویلک ده لکوک مب یتانات یدد روالوا هل اعم

 هن ےب یس هچراپ قصن رکید كج رک یلغوا یدید م هدیا برض هکشاب |
 حالو اکس یراترضح یاس قح یس اباب یدید كسم ۳ یم هبا |

 ی یمانات یددد نسلکد هوعدلا نابعسم فی لیغوا یدید نوسم رب و

 | اکرب ندا ده قیچسهن لع وا یدد رولوا لو ماعد 3 ارصرمثک ريخ

 | روه ناطرش ندن ردیا دی وت ناسنا قلخ یس اباب یدید ی دتا مالس |[
 یددرغوط نوا ها ندنالیب ییغوا یددد شا

 قوچ بوآ وا بیصمهئساودو ردا تاوا دعلجررب هنسرغا زوک تیاکح)

8 ) 
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 نا طرش يباول یبوژ هدک درد ردوو مربح الصا ندنکدربو لیصف کر

 هدنن ورد ا نوا یددد رل ہک بولا یک هسالاگنس مهو ف 0

 1 هدفد)وافواو دود و دا وا علاضودومعم کی س كدا او 7 و ٰیرک ی اشا

 | یعاونامب ؛ رارپ هلکا بويعا تعانق هپ یزوف رب ز کلا راغوج وب ا اوا
 OES رط رانا یدع» ییوز هدک دتا یرازو دان رد وند راشم جد

e۱ هدیاخ ندکود هن را هة را ردراشعا تع نع ندرللو هم رد  

 OE عياض كنباوثا یس هجوز قدا یدنا هپ وهوا بولد رد" و

 ۱ یسارا یدلنا مارح ی وس وا هد هن جوز بودنا اکو هع ص ردق هحایص

 | بویج هل و هرزواكتک هنس هی رق كنم رل هداز ردارب یرلع حابصاا ىلع

 | برح ر بو هیچ وش راق هنر رلقج وچ هدکدلبا برقت هپ وک |ا
 | هدنرلک دا توعد هثب را هن اځ بودیا لاقت ییدیو تاقالسم هلبا ےظعتو
 دکم رول ك هرکوا لزب ن هک دم ر و یس هتسلا كت روع

 | قدادسع وب یحردرمطاحهسلا عاب راقج وجیدید رد زکسشعا مذ یژوق

 || حطو ص رح ارز زردبا اجر یکاوبق یزمر ذع مزب هدب زوق نکل
 | ییرلعورلیدید دانارداطخرپ هلیحاحا نه هراما سفن ندنکیدلبا هماغ هر

 ۰ راد دت | تفایص هل, )كن ژ زوفو 2 99 یاوثا هرس وب و و هلاخ دا 4 درام

 هروص کنه م راز لاو ع نو هم هن اخ مب نوک یره> وع

 1 4 "ال زرد هلا لس یس دیصو بم راهحو> یدید ردیش هز کف

 قو تعاحهلاوس هدناوج رلیدید كدیاكحهدیا راسفتسا یعیداوا هدنعرص |[

 یددر هکنشلت لاوسلالقنک و دنک و دنک قتعنص کرک ر دن سس

 لغ وا رب هدشم ات هره کال جر مان هلطدح ندم س هلو مع ی تاکح) 1

 | كن هویم یا یرلک دید یزوب راق لهج وبا هلظتح کردم ولع» یدیا راو
 هدننوایص ل اح هرم لغ وا ردکعد ییا یس ام لصا كا «رمو ردیمسا
 | دث ردیهدقدلوالصاو هایش نس تولوت نکا هدتعاطاو هسرت رز كنر |

 : كب نس هد هرواح هلآ ییغ وا نوکر یساباب هلغلوا ردبا تفلاعو نایصع :

 بچل هکن والح كتس ن هلن اب هدناوج یلغوا یدد همان نسخا ||
 مان همه اکب ییعوا یدید نس راد رمو ثخ نس یساباب یدید مردیا

 ۱ لویس ا نس ىساتاب یدید ر دخا ند نددا صیصو عضو

 1 رذیدُن جات هدا ز ندش تاذ کیدتنا ا ن 9 لغوا یدد
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 ولا راف>وح ییزود هکآ و | شاتب كوا كح رک هدکلوقرکا و 1

 تكنزود بولاق ندکشود نوتاخیدیدیروب روط قاب هلع ك غدد ود قااق 1

 فورظنا حار لج راب هنابعحتم هج روک نتاشذو مان بوراو هلع ییددلوا

 بوبد مدسیا لا ندنرللا ییزوقرکا ملوا یسهجوع كرلناهدنب نکل |
 هنن راک دناک وب یی یزوق هيو انلاب بودیک هلتعرسند) ول همر دسک ویدقرح هل وب ر

 هنا نالکوب یییزوقیدروطوا هتطسو كنسکیا هدش رط هدقدلوا فقاو |ا
 ورب تورو هیدن كع هلنظ ردیرد ار بور دنا ندنس هقرا دک کلک 1

 توراو هنناب كن ردارب ندکحرک هدک دنا مدفن هلتعرسنوماقهروطوا :

 هدک دید ىك دملا ندن ی یزوف هدلو ی دع“ ردا رب ی هدک درد روش

 ندا ادخا ندنس ییروف قدنلود هداطخ هاوبا نواوا فذاو هتیفک |

 هر ناک هیوک تسد یھ کد دمے شو بعل ردقوب ا ردرم ْ
 ندنرا ع هلا تدوع هنسهب رق كن رلبع علا لع بود ردعظع نیش

 ییدجعوب یک هدننا هب رللوب رودوا نس هچور هدنرلفدراو هنس هلاځ م دقم
 یەروڪک "دم ةه سلا شعا راو اولا كلوت اخ هدا رکم رلیدجا ۱

 ندسهدلوا ترک حج ندنفرط هناخ یدید عهدا لسعد یمغیدلا لص

 a :دا وا ۲ کش تولک ابا كس هد و تو اق هلا کالی“ رس و یدر و

 ندش كج دعس بواک تربح هغ رح یدید نس روډ رب دلاق ندودنوا نب

 و نک یک ت ه مدقااق یدع ندوش وا ن نوت اخ یدید یدیا |

 ( کی )

۰ , 

 ا نلوا تدنما ندرلنا مدشعد اکس ن یس هحوق هدک درد ر وڌ نعل

 | دروب یبی روق روک مکیردارپ كنسن, یدیدكسیک نس هلبلاح تال ھچک ||

 ٤ .دع روق فدرح یدلوا بقزنم هنس هج وع هدوق توک یسرب كفحوح ۱

 | ||م دلو روب ناما هلاک ر دیس هجوز ین جو چ هدک دلک هویت هلغلوا شا روي ندوب
  1ا ناک هلا دحا نیرو قجوج هلسک د مدنلکید رار یی یروقو-ش لا

 | یشادنرق بوغا ندیلوحو یدرک بورا یک كج ہدیا عضو لحرب |
 ا ةو رق نورو ااه هواك ك ادك هلا زا 20
 || ندرافجوجلک هباروب هسبالدلغاب ییرروق هتسهجو'ر هلباعفد غلنو غروب |

 باوج ندا ع یئیدتا نونادوا نو اخ هدقدرملاح هلبا داب ت وص رارکت

 | لکد یس هسالا کال هصک كياوئا ک هدکرزوا هک وبلاحو كدلا ی یژوف |



)۹۳ ( 
 ی سست ست تک

 | نمە رق بولا یب یزوق وش هدهرطاخ مب مدروک یلب هدکدید السعاو
 || كکیدد اءداو ی رغص ردارب یدید روب هدنا نالوج یشهاوخ كءرونک

 || یرلرع یدید ردمزال نمامرافیچ هشاب یشیا وب بويا لاها ردزوس هدنزپ
 ۱ كع روک ل را داک )هداز ردار یسهجوز هک دا تدوع هنسهناخ

 | مدد نکلا کو را دتا لکا مدر و5 ماعط دن رلکوا ندنفد دما ول راب دتسا

 : هدکدید آر بولد زرواک هدتف و هدا ندشغدلوا یر كن زهدلاو

 هدنراوشراف یزوق راب دروطوا هداروشلب هدنلاوسوب دیرایدروک ین یژو
 | ظفح هدلح نع قج هلو و ردسکد ینلع كن زوق نس یدید یدیا

 هدک دید زرد تقرسو ژرواک لاح رهد د.مک وت ه-سرروط هدنر تنا

 ۱ عج دا لمس زک ما راو تا ل براش نانا قرا
 لناا لص رانو نسرابصوص نسهدناوج یعوز یدید نسراقروق
 هطزوک ینیزوقوش هدتا داععا همزوس ےب مرواب ن ی رلفدلوا یدالوا

 | یدشاافخاو ظفحهدلعر قح ه.مهلو قور تروع هلیسعد تبا ظفح

 ۱ نورک هبورگا یس رب تواک هنس هل اځ كن رازع راهحوح هداتقو مک

 هتخادن رف هرشط ن ددم هلو هدر ه دقدراو هل ېن دلوا كن زوق

 هر هناخ نورد یردار ر وا هدک درب ورخ ییرلقدالفاص یی یزوق بو قیح

 | یتشاب هل رالوا هدکشودرپ رلثا بوراو ههطوا یییدتاب هلثوتاخ كنسعو

 | كدالقاص ههر قور هز القاب هنس هجوز كنیع یوقوص هتسارا كنسکیا

 هلع نالف هلنط ردیحوز ندیا لاوس هلا یکاعهرس وه وا نوناخ یدید
 ییزوق ندعضوء لوا قحوح یدلاط هب وهوا هن بولد مد الفاص

 | هی ورلبا ندنا یرکید بو-ناکوب یی رب و یدرونک هتناب كنب ردارپ بولا
 | یشادنرف ولکو ب وروطوا هل بسانم هدنرزوا لو و تکرح هل-تع رس

 |. نالف شوو رولا ندنا ییزوق هدک داک یشادنرف توالکد ردق دیلک

 ٩ رل داوا م زات هنن راد وک هلا لاحو یددا راکب هدلوت تودیک 4 ورلبا

 || ییزو ییعدلیصلاتطبر نا نالفا هنس هج وز بوئابوا قلارار یرلیع
 فدرح یدلواهب کس هک وب بودبا لاعنا تروع یدرد كل دلار هر هر

 مک ولاکب مدر و باوج كدروص ك دع“ ك دلوا یم“ هلاو د فورخ

 ی یزوف هعشب ندهعود وب اکسس ن هللاو هدک دید كسفح هیغو وا وس وا



 تک

EE,7 ی هرس رب ۳ د تولد تا مد ۵  Nهدنورد م دعا  

 ۱ یه رد شد بودنا ا هلعکنداروا شءاراو مهر دنوا

 یو واد دک درد مدال با قرص همشاوح نرد شب رکیدو مدرب و

 مهرد كب هد رها لوا اعر هئئیلب فو نافرع لاک و ۰ هح ص دنلاح كهباا

 1۳ بورپ دو یزف نرب و ی رد نواو لاخدا هنکاس یسامدنو ناسحا

 یدلد او رتهروک ذم

 یدنا رل ردیا شاعت هلا قل زس رخ اسد ردار یبا هد هب رق رپ تداکح )

 ھر قرابعو یدلاق یدالوا تاکرا کا بودا او ی د رب ندرلدوب ۲

 تماقا هد وکر دود را دعم هوم وا تعاس یک اهلا ت ره ندهروک ذم

 هتکم هدیسکیا قرهلاق هدنس هب ر تع كل راهدلاورلعح وح هلکع ا

 هلع ندنتفرحو تعنص كن رانا ن ایص ی ہدتکم نوکر یدنل-شاب

 ن داها سوت ناب یسک و راک یییدلوا ل وفشم كن تاباب یصره

 باوجویدردلکدزعولعم هدنرالاوس یی داوا یحاص تعنص هت كن راردپ
 قر هیلعا ند تک« را دعا تنیعا و !متسایرلنا نوشلوک راج وح هل رل مر و

 شلعم هد دص 4 هدا لا كن زرد و هداوا ییقیک بوراو هش راهدلاو

 یهبدلوا هل قفرح رک ردب موح ص كز ن, هدن رلکدتا راسا یغیداوا ا
 تدوع هلا ایشا زار هدا ژردیک راةیح ند وک ۳ هللا کج طقف ملعب

 اهل طم یدیاراردا كراد ب را هشبب توم هلا E تك هرو م یایشاو

 كنب راهحوعرلهحوح یدرد کی الاوس ب ودک هزکع هسا رک دا ص كليب

 "یرلبع هدلرالوصو هیهب رد یییداوا ی اس بور و رارف هک هنفرط ْ

EEنورد و توحرت هرات وت نوتاخ رب دلوا ی الم ته هح وز بويعو  

 هدنسوزرا كنروک هلبا یرایع هدنلاّوس نیرلک ږلک نوت هللا لاخدا لزم
 فصا قدام كا یدتیک حابصو نک هحوج را دتا نات ی رلودلوا

 هدنن او> رلغح وح یدرد کیا تنو هداروب ره وب ردا تدوع هدایللا

 تولک هدرخآ توو زروسک هردوع لذ وس یز هلا هک هنیهدلاو

 یرضحام هحعطاهن رک وا بولد رک دیک هدرا ماعط هل راعدزروشوروک

 یزوفرب نیع“و ریس تاک ه دنفرطر كتهناخ هدنرلترشابه هلکا لا عضو |
 هلو بودا 2 تدوءیدلاو هددورخ ئراز و ڪڪ ارام موصعم ندا دل وا

 رع” لصف یکدعا ت۵ هيیزو# ۵ هنگ و ی و وسعت

۱ TE ۲ 



6 ٩۲۹۱(( 
 سست زاد د ات تن سان سا تساوی لات نت دم داد تک د ا

 یو رالی درک اود باس ەچ موروریک یدع"یمدآوب نب نوک لز یاد ۱

 نینءولارمعااب هلا موم فررط هدک دید مروا هد ات زاسج لصد هکایوس

 نالو مدتیک ریارب هرسصم هاکنا ن هم اا نق اص رویان وس نال كردار

 | هنسهرو متابلک ود لدا هل و درک هل وش هدر اروا م د لوب اعم هدناکم |
 | لکو را هش رح بواک یرورض "هدتنخ هلوم ام هلکم رر و خاشو كر

 وهن تصخروب تنم هعاج هلیسعد هلب وس نسا رغوط مدربو ناما اکس |
 | هدکدلبا لیصتو لشن هرزوا یوقو ییارحام بورک هی هطوا كر هد ت |ا

 ت امد یی تکا رادو ا تسچ تل
 هد کک یاشاو یدلا نام و راک ھا رارکت كنب راوج بول وا |

 ىداک هت هنشآت ور ندنکب دک هدادغد ند هف وک هروک ذم ناوح هقیلخ 1

 صا ود دعا 2 ن هنس دراو تنا ناب و لیص#ت اکر ارو ابظن سوا ۱

 دصالخ كناسا یدوفوا یا رع تا ترد بود نینهولارمااب م دلکعا

 هب هدحاو هبحو جا ۶ داقو موو مو هدنس هط وا ڻاځ نا یس شو ۱

 || ادصلواو مدتسدا ادصرپ نددج راخ كنوبق نک روابهدلاح مد دوا حاتح :

 1 ندیآ ادص مدد مرظتتم هحررف هدار و ن اد وس بود لوافت هئا 1

 | قلا ار ندنسس مرلپ وط نب قتاداجا كناخ ویو ردجرف معا مب یب مدا |
 : هرزوا یس هقرا ندکل وک ہدک داکرد یت اسآ هعیاح یدد مداک نوا ٤

 | یبلوا 4 هی ادام  نوروا مزب ییغاا ند ندنشو وک ||
 : یفاس E تجحاص مدعرج ند هطوا هدود نیت مل ارمان عن هدا وس ود

 مر ربو هج هرکصن دو ا لاح هن یدتنا بلط سارک هطوا نوت وط

 نب مروسدنک نوڪتو هب هرن نکل مدتیک بوا هزود هلو و مدواص ی رح :

 مدوق وا هليا توص عفر بواک تبب یکیا هسم رط اخ هلقلناشیرپ وب مدیا |[
 كنا هدلاح ینیدلوا نیعمو قددص نوا رابدلا تب رع ىس اه كرلتب ۱

 یکیدروک ره هد)اوس ور دنرامع ندگعد راعیح هقرط هر لود و لاوس ميج ۱

 | كمخددوقوا یرلد وبنینمولارسابیک ینیداراصكقب رضرولب راص هصع |!

 || یدرقوا تب یکیا وب بودیا روعظ هپ راجرب انسحو فیط) تاغ هدشیقع ||
 دبتص یکناج بودبا هلءاعم هلبا قفر هکسقن نس بی رغاب یس هصالخ |

 | راتفرک هکر دکر رهو رد هقیاضم هاکو تعسوماک لاح كلها هلقره ارز |
 هرکصن دقدوقوایرلتیب ردیک ر دکر وایحا لو 3 دیار دیا زص رکا كس رواوا |

 د>ایرب ٤ دول ردي س امیلعسعم :وکول ملو کجهر و اکسیرلبه ردوش



A) ا 

 سخ قیاس هرطاخ كنوم 3 هلا ییوءویداک ها كوع توم بواد روافیص

 یدروطواهلحم هنن هدعدو سو ییتسد كن هفیل> توافق ندنر نامه هلا

 لدار اد رغ راعشاو هکع» فنارظو ساو رداو تویلشا هتبصو

 صااو-خ نوءامو یدبا راقیح بولاط هم اطاو فرا دم رح هل اک
 یال اکراتمظا هیاا یوم یدیاردنا بانطخ هللا هنک هلی د اقتعا نرععتعم

 | نوا یند دل وا كالام هء دن یک كنو هکب دتا یم هب هحرد لوعش

 | هرکصن دنراک دابا ماعط تولد روق هرقس هدعد یدانا دسح هعصتعم یردار

 | هدزاس تواکر هب راح لدو اکو راب دا لقت هترشعو سدا نع

 | رد وضو كنيم ىق ران ناناواروک ذم صعوراپ دل شابهکل هدنناوخو ||
 || كنومامهگدلبا لیصفت ردشابا نوعا كی وردب رعشكيک راعش۱ نانوقواو |
 | اضتفاوضو صقل ەف رح هداتناوب یدالهداب زیکشر هن ردار بولوطیزوک |

 | یر ردار ییادکب دروابب هد ول و یدهیح ندهطواهرورضلاب هلکع |

 نوم أم هدنش وغ ندسلحم قح هقیح هلا ديم یر وز كنید نک بوروص هن ر |

 | تدالارثکیک كلوب ن للا و ردوک كيحاصم كتسوب نڪا ااا همصتعم |
 ردلکد کی دلی ومکیدروکر سا ین ےب مدآ وب ردار مصتععه دک دیدمدمروک ناسذ | ۱

 ۱ ناما تو ثانوم ام هد اوج وند یدل واهل وش هبوشیدلک هم هناخحایصوب 0

 تابثا لوق هلبا هظلفم ناتا رارکت مصتعم هدک دید هلب وس نس رغوط
 یصغ وعام ود ردقواااطو ییفط في رحول هرك.لا بر هدک دشا

 | روک ذم فب رطیدابا هل یساع هلیعفد كرل هراج لاحرد هلغلوا یلوتسم ||

 || هدنسومف كل هطواو یداکا یب هیضق هلکمروک تتشنم یسلح هدنندوع |

 | هفیطاو حام بوشارغوا هلثیرپ دهن قصسا اباب هلمجوت هعصت««بوروط |
 اا هد هدیلخ روضح یدنایم هلب ول نرارةو لود هلکنس نک رولک هارون نسردا |

 : شعادهعد هککج هیعا ی هفیطلو هلز قحهلوا یرا- مرش بج وم اک

 | رمان بواوا هج وتم هب هفرلخ ج دید یدلاق مدر لدهع لوا كسا |
 | هلر هلءاعم هلب وب اماد نب مدتشاتص هدرد هلا كردارب كنس نب نينم لا |

 : تودنا ناطخ ریصتعع رار کت تولد رراسیح یگود تور وشود هش ال

 | یسرغوطنینهژلارما قع ردلکد ققو هفیطا زب هدنروضح نینەۇملارما زب |

 ۱ كنس) ریصتعم نوراو هب همش هدنفح لس رح نوم ام هدک دید هل وس
 2 نیم ؤا رمااب هدناوج مصحم یدرد 2 دامب کن ك اک تقیح (یخااب هل اب 3
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 یردارب نوم أد نالوا تقو ةفیاخ ماالا نمامویو یداوا رظتسم هن ده
 هدیراس هد هف الت | زاد هدلاخ یرافدلوا گلاب ا مصتع» قعفسوا

 هلو اعم هرزوا كعا ترشعو شع ساع بنر هلدا ز هب راج هدنناوخو

 هدق داوا لص او هن” كمیلا یموم رخو رلب دتا نی-یعا جد نوک رب و

 ندنیک و تاوئا نديك كراتس ود نالوا هددادغب بودردنامز و مث دارا

 فیظت بو دیک هم اج ندنکرا هددومعم مو و هراعتسا مداضو بکر اب

 لوصتعح رد مس ع واط هل انا مشک نایههرکصددک دا مادنا ریش و ند

 ندنفرط كنشومارما نرکروربخ صوم را هریو قو یدراو هت ارس

 هن روض لع د٥۶ یدید روک هب ورگا رلدر و رخ هه ی دید مرویلک

 یمهلاواقمرداری اب یدتنا مالس نس نینم ولا ریما ید ا بوریک

 لآ زا سم تیک راونُس یدعافب سس رد هتفوول هک دا یعتوعارف

 دعب طعف مدغونوا هدناوج مصتعم یدید یدردن وک یرکلوق و دروتک

 هدد نشر ماا هدک د د ےشلاق ےک یدیا مدتسا قعو وا هج راب رب ه ولصاا

 لاحرد یدید مکجهدیک بولار ارب ی رس هد رومأملا بس هکر کرو هل

 مصتعم رلب دعا تع رع هحرار نولواراوس هت ساو بو شا ےک

 كومأم بوقاهنانج توقو ناسا تقالطو ناب نسح كفن رظ فو رح
 هلا هراس لاثءاو هردانرابخا هد رطیانئا یدتا مرج تسلواندنصاوخ

 ین ودنک هلاعرس بلا یوم هد رک داک هر هذ الخاراد لر هر دنلکا یعصععم

 رب تغا رایاوب و تحاص یدشود هن کر لوصتعم نوت |یناشا ندرک راب

 هد راک داک هاکر E رل دعا تدا هل.ا نط ند نمار لععتعم

 مصتعءو یدرب دنا ند رکر اب بو رک دن وڏو توئوط یسکنزوا لعهعم

 لوغشم هلبا رابخا رداو بوروتوا هدنسوش راقو تورک هب هطوار ارب هلا

 یددا ردا نیس هتنامولعمو کد طرف ندننورد هدمشو راکند ھ هلکعا

 رداکد رع ولعه ینیدلوا یک نکلراوتیکب رب هدا و یدک نکردارب هوم

 توراوا ا لو>د تا کنن , ریسک ینوکو هک دشوا نومآم رایدبد

 ردم ولعم كهردار تیفکو  هلوایرب رح د| تما هدرد لاکا رکم

 تو دظح الم و ید | ناسا یب ر ندنصاوخ کی دنا تبثم | هکر دو رهاظ

 ل سس رس سس سس لس حس سس سس سس سس سی حس حصر سس سست

 اط وصحو زد ت.جع 3تا را هو کا ار زرد هل هر ماع

 هجراخ كندر هرورمطلاد |



۱ ۰ ARES 

۱ 7۳۳۳/۲ 
  ITERکه

 ردب یدید ردنه وب ا نکتساوخرد ندورط هسخوب رد.هراو رکب ولطء

 قح هبا هلن رافح نار ی اا اکنس یرغ ندنو مز داوو ||

 EY اات لا ذا نیک د هنلاوز كل هران ت ذوب و

 .یرلعح هلوا هد وکس>و صعق مزب یهو تالو:عءارز ردمزال . نم هلو
 رک |مدنواعبق وغدا ردعء ̀ اھا مرب دلو ا وود ۷ 2 د داوا راک رد ۱

 ودب سوا ٠ نر و اضطر .A )وصح ا هاو ا حو فوخورلک ندکلا ۱

 بتا یالدص تسود هدنر 5 در د مهوشود غ ںی هراح هدر ندک#ح هلوا

 یزج اع دعو ندش ايه رکی احا ردقوب ردیئام ز اف وو تور نو كو هلا أ

 زک هساوا شهروتک لوتقم د دع رک هللاو مرد ار کد هنکشادرویب رایتخا |ا

 یک افلعتم و دالواو یو دن؟ نوڪ ا رارسو دود هنحافحاو نفد كنس د هل

 هک رد راو لع بسات ده لر ولا ه نک افتخاو تساوا هه مب مرد ادو ۱

 نه ۶ نک هرا داو نه هلو یزس هک ع وا | نع هداروا هح را هنیس

 هدک د د مزدا راصحاو هد ماعلا یک ه ه"رلام 5 a روج هس وس و الصا

 تورس وک وذم معو ا ده صد لصای هب رص تسود ر جات

oقیرالاح ل رم راتس و ۳ هنلع وا  

 ی هلکحو کالم یدید تبا یس هلل ول ۵ تبیاا ردا ذاا تسود لدروک

 2 ندءر )0 یاسورو ارا من : هلا تباطخ فن داو ۵ رکصا دون

 : سود نانلوار رک جات نانا رخ ریما اخ کش اص وصحو

 تواوا ی دام ل وا رک تافولا لوا هرلا و کال ٥ یدد رخ تی :

 هر زوا لات تشاو E سوح هأب رارد ار وق وط م یا صا كس را ردب

 1 دارا رها ییرلداقوا |
 هدناس وبدآ کد :دا را 9 دغور د سرب ردا رظوند هفوک لها تاکح) 1

 دع ودیم عیانصو نونفو نامز د رف هدتف البو نح اصدو نا رقالا-قلاف

 رمطع د كابداواف رعواک ذو لضفبایرارنکا رار دعا وا نالا راسهد هس فلو

 كر , وع ال تو كرادنو لا ا یک مو لاخلا رم قر هلوأ دم هصح ن ر ۱

 ناخرو تالحر هدادغد ند a9 وک هرورمصن ؛اندن ها دل او لا فو کس :

 رطیح >رب یمسعت 5/1 هدنراکذا تداهب یدتا ییشافا هليا اکتسا ی“ هطوا

 Napa لارولوا م کر هلمح و 0 واطم ھهج رکا مزدیااملا 5 امو

 ك ay هل 9 توربو ِ مردی روا وا E Ea د ا :



( ۷ ) ۱ 

 ا ا م دت ا د ا تم تلا
 1 دوا یرزوبو ید ر> یدید ردوو هیسا توحا ماکنهو توتو ۱

 ر جا هلا ما عو دالواردع ص تد او ىع مدا مب یا بواب رول

 ۱ ی ۶ برس و كج هل ودنا ظفح ی و تل دعوک ت م كم هناخ زروال هه ص

 یسهلوعموب ر دن درد الب ش>وا هار كن دا وا راتحرک كنسو و ردقوب
 3 لود

 | تاکیدتا لتق هک اصوصخ رامقیح هنادید هللا قیرطرب لاحهم نا افتخا

 هدا تو دباودع ج4 هدصوص> ول روٌلقاص لصت ی نالوا رومی و

 كنيسدکاوا ج رسم ندورط مب طو با ۳ ترمع د کرا لو هراح ندقر طظ

 نوا سود تونود هللا ع ب ولد ما اڈفا هیهسیک یرسوب

 ىلا هرزوا حورس نه لا ون هد هرو) و ۶و, یدفارب هد او وس یهداز رحأت

 : سوب أم توا و بس ۵ رزوا دحاو یکن بو اک ھا وہ9 ES رفت

 راوشم ك احا E دعا را ع وا ی با ا راد دا ت د وع

 الع یع هلج لرلنا ل د الکحا نس هجرد كن رلت د ومو قدتصو

 1 0 راسو د ما داوا كالام مب ل رد وال ثم 73 الب 3 اینا و رطم الو

 ٠ فصا هد سا یا دا بورد ےہ دا مزفن س ی هات ام جد

 ج بود هرشط را, دلنا قد بور او هد س وو اف ییدتسا داكا 1 لص

 هنر رالوخد هپ ورګا وب درک رویپ فر رشت یوراونوراشدتسا هلي رلناق الم |(
 ةمارکوابح هدک دناهدافا رخاو لوا ییسارجام رمات هایسساوا رکشهاوخ ۱

 هلم دنع کلمو 0 ندر کود رس ماکوک زکیدتیا لواح DI لد و

 یلیمح هده> رد جەر ولا ےن ° نفد 91 ریه و هرکم ولعم ردطت-.بد

 ۰ كال ها ؛ا نقد هب هر ره قبول ندد داوا ق جا لع ر ره ارز ردفوب

 ٤ هد رک دعها رم هناواافحا و 9 ؟ ریطخ رما وب هکم را روق ردق ول یناکما

 ہ ل ہد وصح و مرواوا كوع ھم ا: فاو یقدص نو قو فن

 هژ وا قعردشواص یزس مد اوا مه ردعشلوا تره> هلع قد رع

 یچب دل و لح بسا كح هدیا اھا هزم و ناجا یممر دیک را هک رس ه دن

 یزهرارسا طو رعا اف دارا تاکید. د كنسرب هدک هد مردنآ مادقاو

 ا ا تالف 6 یادص نداروا یدد مدتساا هدر هر و زکام وس رس

 نو هللا ناڪ” اب و 5 دای و تیک 0



 ندندورو ام ریس یماناب هدنندوع هدندرطتدم دنا هلا تع رد هرفس |ا
 دلخواه دانه دا تدوع كياح كه اغرا قرالوا برفتسهو بو

 هاذ رفن لا مرد عب هدنناوج یرمسد هدک دید یک داب هدا راد تسود

 كحهدا فالرواورا عراه هنارمخو عراب هداض هو لع یر ره هکعدلواثالام

 هداخر تو هکنرسلوا نده وتموش بابحا تاک دد ول یردبیدیدردناود

 هدندش تد ووبوصتو قددضت ییاعفاو مالک بودا م رکن

 را رددا نا مش ی” E هدد n Ep و» و هلا قرعا 1 والذم نس ها تان

Eکس یدویع  RAEیقرضعو مد گام زاد و ندو نا عو  

 قم ا هدندلوا مروشارضوا هللا بادکا "هی رج رد هنسش نر ردن ددا نا
 ۱ فضذیرکىدو مان قب دص یار جد كا مدل هدا كرادت تسود ىکا

 لصد a داكا رک تعاج نداو دصا هد هرس تدعوش س رده دص

 توب اودا نالوا كميلع دهه كند اکس ی نس روا هلوا رد-عم

 Pa ددعر رجا نود ودیا حاضاا اک ل رتماف:ساو قدصو

 هلاوحر تور دشارپ هنکا كو یدنعسول تور دشال وب هب ولر یناقو حد

 رفت ىللا كکیدتبا كرادت لغوا لیمعلا دعب هنود كنسهلوک هللا عضو ||

 : هد رکی دیک ھا ر ره رسوک اکب یب هناخ ةد لع تلک رلتسود قداص |

 تابجا رل دع ح هعاقوس هدو دک نوید 4 و بس هل وش هلل وش و

 هدک دروک یرلنوب بوةیچ هرشط هزانه>اص بول اچ سو باق كن ر ندنر جت
 زکر و فیش هب ورګا بولوش راق هللا روحو حامتاو رورسو شب |[
 | هیهادر لکد تقو قحهدازوا یزوس ردارب ناما هداز رجات هدک درد |

 | مدانالف هک هلیوش مداکاکس نوا یتاوج هراح كلا مدلوا راتفرک هی هیلبو
 : نم دلاکءهدربشداصت هو رب ماشحاوب یدیاراو هک دو توادع هد رگ هلا

 تکرح عأةلا موشم سفن هلبا قرت هحارج ندحافک لد تلا هب هاشم |
 مدلب ءا لدفو ت رص ا هحراح نالوا هدع دب هل ده قوشسا 4 موم ذ» ٤

 1 AN O ,شلو ده نبرد و و ینوقوهلاحو لدحارب تال دعس

 کن ك اا رز م اک درک ا دلکعا لیع E ماو تان م دنشود قوجولد

 لوتقم س ر کد دددورد هوت ۳# مر ا رسا SES هکمرواسو مو دم ز <|

 8 د قیم ا ۵ رهحرب هد.9ر طر تاکزیم رد ه دز 2ا لالاوحوسش

 رنامن مالو نت ها تارا تفوش هد یاری

۱ 



) ۸٥ [( 
(TEE TE DROIT ی حس تست یر تا ی ITER, 

 هدئاوصح كنب راضرغ ردضارغالا لجال بایحا تقادصرنک او باعا

 هل ح زا تولک تفا و هردو» د ون یهدنرایحو ت دور هدا کە دنرلب5

 هدنساوعد تفادص رب رهرلم لوا نما ندندیک لدوس>رلئاوا شیت ره لات

 0 كلاب رفاواتباوء ابا یمظعا تلکلامم و و نمهناوادانعاو قوئومرانلوا

 یرودنک نکا روالوا دادع-ا ه هبلغ هن رزواادعا ندرلناک ر در ربثوادع

 ۱ تاقدصرواب هنلوب هراح لص هراک لوا هسوارارونا و ندنسهرمز یوق نعد

 مردیا اجر یزکهروب لمأن ننبقاع لرعاوب ند زک هم ےحا رمو دفن رش
 | هدرما مک دت | فصو کس ےب یدک وع ةرةویدلواب هدناوج هدک د د ۱

 | كركو هلا يوم كرك نو-سنل و رلاح تکی دا فوخ كنس ےک داع اا

 ردرادوم راشتسمو بذ ع۵ قیدص ممعجاب مروما ی ایل واو ارزو راس

 دم رطاخ ردمشعا هب رګ تاعفدلاب هد عمو تو مو اضرو ت دش یرانا

 یداک یسهص رحایر هبات

 دیدس علاطاا دیعس لرجاترب ىحاص لی زج لام ندراجت فنص تیاکح ) |

 | ىلغوارب هريسلاروكش»م هروصاانسحتافصلا ليج تاكر خلا نوي” مااطاا

 | ندنکیدت الی و سرفت تیاج راثاو تداعس نساح هدنداو یساباب بولوا

 | مب هلغوا نوکر یدیا نمروتک روتف ه شب ذ-متو بید: تاقوالا عاد
 | قداص یهلاحاتعام ماغعا قجا ردجاتح هنش قوچ ك ن اسلا غوا

 1 هذاا اود قددصو یف صم بحاص دن شود دک کود تسود

 1 هضذو هاذ تهذو لايم لام ارز نوساوادعاسه قیفر هددنادش تڏو

 براقاو یصاع مصعو یهاد ره دو لاسیخ لیخو سوب س واو هضم ||
 | مهاراک نجارهلوا داقعاو نوکر هیامیفامو اند بولوا ندكیبق برا |

 ۱ ردعلوا تالا ههرکاورادافو را قحولوا نومأم هنلایعو لهاو لاهو سن |

 | ففاو هلاوحا رضح قجتا ندککیدا رفسو رسن الایلا نس غوا مب |
 / ی اه ها یبلاع دو كد قرلوا رب رەس ید كحدعر كدا هلوا

 ۱ بیا تآرعو برا بدسولالا ةباحو لاجر كح رةس ارز ,واوا رخ |ا
 || ك ولطو بأد قحا بولوا مزاعتیلاعت هلا ةكرب ىلعردارغ ني رودو ||
 ردوا نوساوا تزد ن دن ال_عساو تاكا قلدص قداص تسود ۱

 | نیفلا بحاصلا)ردکعدیا تسود نیانشآر هاب وا تراعت خم راو تعاس» اا
 | لانتمالاب هنسااصو و ما كنیردپ هدازرج اردشفید ( قیقشاا خالا نمر

ez 27۳ 
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 هرژوا هدحاو رنو هیلاخ ند هدساف ضارغا رکافشو مصو قاتفاو

 ردفا وا قلا ىلا رکج وتو قد زک,طغو قاب زک اضر یە قلوا

 Cu اف لاح لک لبع تویلوا ر ےھت ہیڈ تااحو رطش ہدعل تااحو

 مدع ها لک ف النخاو ۵-۵ رفت ل زا یک زر تعم اكوا ل التخا

 لف هدفنعو قفرو فعضو توف نوتق اصو رولوا ثعشم ندفالتا
 یرهدیسرول هک ریت-ود ء دوو داععا هدحار ندرا کو راغص را خالا

 ردشبد(امع دد ناوک الا خواه اد ج ایش الارمخ ) ارز نکا ع دقت

 سو نیمزیش دریک |نالوادقعلاذطساو هلاک د ازش ن س کال س هدک درد

 د >اوز (ارجا هد نسح یلع هلاناو ارمخ هقفش نعانالوم هار ج )هلا

 مبارک د رو الما یار مهام ول رک هناهاش یاصنرهاوجوایحایرع ولق
 لا واوا ړو تهاببابراو علا اوىأرایوذ یس 4ج كمناوخا
 رظاثمو عودخ ق دص هکاصوصخو لئامو بلاط هتاوه د یرل- منو بلاغ

 هنرا رم رعوالحو لوڪ هتوادع نتکادص هلت دنوم عاشا كعوله رکنم
 یکج هدیا داوت نحو مالا فوئصو نتف هجن هع ندنوب هسیا رواوا لد تم
 ردظ وحل برقا یکج ہد یک ندلا كکلم یلاعت هللاذاسعم مالا تیاهنو

 یارآ هدعح نکیا هدناکماد فرصت مامز کر دوب یار هدمدنع رکلوق
 هظفاح ن دنامز باول بویهروس غضام هغضیزکهدنن هللا هتسح

 كنف د لولا لسبقو لمأت ییاناضق ناقعا ردزکتلود مولعم نکس هروب
 ندرك هلاک ولم دس یار هعالخ ند هطروو ردمزال رگفت یه ر ظ

 دکلام ب دلت وس لزوک هل اغوا هدن اوج کالم یدد مردیا دادا

 ںور د ٹن نوعا كنس یرلنان ردقوح كپ ارعا نیطاساو اربک یاما

 یلاخ یرالاح نطاب و افو بحاص ےھتاذ دح ف یسهلج كرنا ماه زا یھت

 رسا هک اصوصخ رارواوا رانو نیعم اک س هاکتراشا ییدا ردافط ا نع

 نع ہدکرارطضا لاح رد-یهدقا ةیاردو یمظعا اار كنا را ناسارخ

 هنبرزوا هیلا راشم ربما دامكا لج م رول ینکجهدبا کاروان کس ےہ

 دعا هدا ریش یدد روئاوا ااصو عا اسا اکا ید ندد رط €: نقوتسلوا

 مهناز > ام هدافا هرکنوامه فرط هلا قوقو ه دضرع ۳ ضرالا لقت

 رج م ا نالوا هداب وب هد هاا كعد رار ی رک هاد تام وام

 مص

 ٹک بااغ هکر کسر ولی مردآ ن یک وفع نیغلوا یان ندهرطاخ

 ( باعكا )



(At) 

 أ هيم ثاسهماطاد لاا FER یسول نیمز مسا مه یس لج هد: ی

 | هدکلمدرولسخاد هلاما هر اد هدلاح یرلذدلوا ه-يلع تاع رکن لصاوو
 رل داوا لصاو هل و 5 رح

 یحاص میسح < ل صف و مظع کالم هدنمان راب مش ند زاص ءا لوام تسکح)

 ندنغد داوا هس الا رفاوو هس اسلا ج هکر دیاراو رادمان گالءر

 ی وی هنس هع تواوا رطام یساطع باعسو رطاع یسانت اب ربلا نیب

 قلاو یدیا شهردنوس هلآ قلدعم "یرابا یلاظع ب:ماو شرب دوس

 ۵ع اعراب رومثم یر ره ندرلنو بولوا كالام هداسص الا یوددالوا رفت

 تیهو هرفاو تشحو هلماک تع ار و هلساب تع اج همامشلاب روک ذمو

 لا یسع نصخو هلوفا یرع سعم كرا رمش یرردپ یدیا یحاصهرجاژ |
 0 وساوا کم و اعم تودروتک دن روصضح ید الوا هدو دلوا ا هلو ز

 هلا اهنرا هرا ءلع دحرد هد هاو تاذلوافنسا یمط> و بیصذ ندایند ن 1

 هلن سو رخو م دتیاهشاعم ن: رفورحو مدناط یا ص و واح كي اد

 عتاد هنیفسو لحار ناو ط رس یدعش مدلوا فقاو برابملا یدل

 کەسە هلو ا هاح مس هر ۹ طب 9 ردءاکنه ق < ها وا لح ۵ "و هراس رز

 ۱ رانا هکم ردبا لومأم موا قح هوا عاقو دو و ندرگحاو

 ندتیصورگتلاصاو هلص اتر طف ر دهن ره نط یراثا رانو سر دم 1

 مروبع هکع ادب و هزار هرس هوالأ بسک هد فساآ یعتسمو هنیسراو

 ٤ ۳ دعت و ردکعا تان.جا ن ده ت ا هر درهلا رعاوا صو یادتا

 فارساو ز کا و یهروآمو طای:حا هدرک روما للا روژ هب یار

 ككا اون تویلوا هد نطر دھار دت یربتع و لګ و مرکو دوج یریذسو

 ك ته و دعوو میان یرطلاعفا ۰ یگلاوفاو ن هک دیا | تباعرهلادهعاهدنتش :

 نوُساوا ث ولم هليا بذک حاسوا کوش ن ساحو رک دیا یاتتجا ندنضعن

 ت روص ل ر کادعاو رم ےہ رک زوس قداص ح یکگدو ك ر

 و دووی) لس مس هل ره رک ار| دم ه ودع رک ددا ارادم كاا دصا

 ندرارشاو تمزالمهراخارواوادانواو لح لولغءرک دوسحو و دعوداد نر

 ٤ رد بک هس اک ندی“ راب الا عی رمسوراسکن الا" یطبرایخا تص رک دیا تدعابم

 ق شابا ن دارت رابجت الا * و طبو را ہکنالا عی رس رارشا تم زالمو |

 ا عاعج و. زآ روماو لاو او روص> و تا نوا وا قاال هرم ر العوا رد وام



هم - تنم لات هلل 1 داب a هاهاش TW 3 روا تا 5 2
 

 | اب اطخ هشوح و بولد زت وب یتا ومس تع” كن افطا هسیا رولوا :
 روک دمریفتراب دانا ارسا هما رھ تبوصو قور هرس دماج هلا روڈشدهر

 | توغ رم لکی ارف طو هلءب اروکتشمو هلو ارورمسەو هل ضش اروم

 1 لوص ولایت رابدلها نالوا 51 طه هئمو دق هلا اک بہطاو لا عارف

 | رافهاقن رکاس لصادا هعاو و حراوص یافرعو مامو شوحو یاسر
 | عاعج الا هدعساو نادیمر هلرلاسرا رلیم وعد هعاحو ماس ا نالوا

 ۱ ر انسي دوعصاا مت ء.هر لر . هماجنو دوع3 ها تر اد یس هلج

 هرات »بناب و ناتیمالکو بل مارکاو لربقنذا هروح شوحو هفاک ۱

 ۰ هد ط dl عاعجالا را رکش هدصوص# مول زر یو ملکلا قع ككا رع

  تالد هلکا لاضفا هکلم باا لاععتس الا یزبخو هماج رایدلوا مزاهتم

 درع و-طم راحو جدا 2 رو یا هلا تاج a روص>ح ۳ یر زو

 یدلوا كموا»م یرلمح ول هرفرظ هی (ab هیلو صح دوصعد قدور

 رک اسعو تلاعت شود و عابضو تایذ عاولاو عابس فتاوطرلنا نکن ۱

 ۱ هم هن ردعن ره المر توا وا فر ں2 ندا یایصا کادر غو بارا

 هدکدتا ١ تناورو» ه2 داوا همفالاب ی ر ارے 9 تا وع“ و 7 5 یروشام

۱ 
 أ

۱ 
 ردلالح و توطسرپ نا طاس روصح هد هس رول وا عماح لاک و لاج تفص ٤

 وخ هل وب باق توق ه هلاکمو همح اوت ناو الد هلکلم هدس۶ رهو ٤

 9 هدن رلکد روک ن ر هلو ءموب هوم زات روت ردرا و مر هدرو> حر مب هدنرلحا

 كل هساا رواوا یدصم هرا و تواک تشهدو تشک Ab رادو هلاد رګ رطذ

 ۱ نکیدتا عو كس وری دو و ج قرەلوا ناد کوز ملا تا زا رب ام 1

 1 ٤ !.ردنوک هد رما لوا ی وماح عر هدب او ى: رولوا ج ترضو

 | رطاخ هل نالعایرو- ۱ قداعحو ر ل نالوا هدنرلع> لرل مر

 | دماج هلباقافت اهدرماو رب زوو رمعا یدید نونا بط یرومج
 ۱ ۰1۵ رب یاتما هاب زابدقا لاسزا هتشوع و تناج شا لجال
 ح تاب فل لګ هلا فیقوتزارب یرلنا بواوا الم هشوحو
 | ن رشا م صاوخ هدنیفعالعالادعد هن راشوه سوک هللا ادن نس هصااخ

 ۰ 9 9 اک منز رر زو هلا الم ناب او
1 
۱ 

 1۳ کند ام و یی جت تب
 سس سس

EGE FEB: ETFS Ukاه  ESHA 
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 وام تاق والا جاد نوا ر و یرد ندرعج و ليلحو ندربک و رمذص

 کال دصق ردقلوا لوغسشم هلا رفاصاو كل یاعص لاوحا دققت راکاو

 ند را همدعم و روا واح ان یا هدن امز مسیج هدف دلوا حلا

 AS باوا هک دل وسهو وجه ندجلم دطعم ناودص < یاصقا

 ی دصتء امف هم الط تور منت یا دشاتو کاپ ط مر و کاش

 زد اج مز ها شراب هراهفشد قا دعم نوتاقیارحا هدنابلوا تواوا

 طم لوا هدک دا وا عفرو یوکش تب یس هدش تیعضو رور

 || هدنف اطلاو لصد "یعاموقاصدا برشم نود: اع ۲2 سقللاب ی شساوکش

 و تا لع روسو ماجو روعصعو ادع دوتع و دو ا (ہظ

 هنس هرادا م هرحانو شارو عده هرغص رییک و هرمقح لیلح نولئوط

 شرع هداف تواوا ندا ا همان تءفش كناذ یرلمح هرویب رومآ
 رده ره ی هو تعط ییا داوا قلع صدر هکنو وا تیعر یاذا
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 دسکرک دیس لوا ردا ژار عبطااب هدن اقوا بلاغ هسیادا رم قغوط EEE ITI و سد

 زوم ام فصتم تام (هیفاع حزب ءانالک) قولو ا هک رک و موم دم

 هنج و ره تءفش هن ررزوا تیءعر ص“ هت : هد صا لوا یارما ىكجەدا

 هدااضقر ره تاادعو ردا ضا ووت ل ہرادا هرکصا دق داوافاو

 بول یتسیدایءو ریداصم كالاضقهدادعا هکلب مهلوا هرزوادحاو قسا
 یدو رولوا هود اما یف لاسم ع ورف هدقدنلوالج هلا یساضتعم هدعب

 | ردط ونمو هت-باو هکلس نعاضواو بتا رمو لزا نم كاا ضف بام را

 5 رةسم نحو علاض رو حاصع را ندا تلعع ندروءاو

 هدنراکدتا عاعسا نیر رفت رفسیطرب زوو تال«یدید رواوا شع عب برد

 ردعیلاو ناباش زوالثم كنس قا هتراف س راما نیدارط ارم خ هللا لارج

 یو صاقم رک کالم و : قیقعت هلا ع ورش .زوصس ر زو ۳۵

 كدالب و دابع ییا رم رو ر لتس یحو صخو روماهفاک و مظع

 نالوا ند رک رط مر ا ریش اا رد سوا دیقن تم و نم ط٥

 هش وحدو اما هلا ظوح> هل و یاد وشو تاظ و مو تاع و“

 | بواواثءعانەر ام تا اه ءاطا كکلموب و مابتو هدافا

 لاصدح یی رلغج هلوا رودصاا حرسش مو را س

E E E E O 0 Eا  

 ر : e اش هبهدافا ن ا لاعم نادیم و عساو

1۳۳ 
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 لوس ان رام نسکلم فرط هدق داوا هدن.لط قاشیعو دمع قح هلوا

 یک یرلک دتسا بوهلوا مرح ك؛هو مد قارا دمبایف هللا ناسحا

 هرایطا سانجاو راه شوحو ندشناج کالم قرهلوا تباعرو یعرر غم

 اذادصق نوجا راناو ضرعتو یدعت وم رس هراهناو رحم ناتیح هکلب و
 ی راہ اغو دهاشو یضقم یرلبر امو یعرم یرلیناج هدلاح ره قر هیتلوا |ا
 ینالخ كن وب یدندکلم فرط راهناوب هدنعاطتحن هکعادام هلرب هظف اح ||
 كکالم لارغ یدابا قاشیمو دمع اهافش راس هفح دما وا هلم اعم |

 را ره "رک هن اک واهدمعتو و ناسحا "رکن امرق تواوا نوټ ندندمعتوب |

 یسانج او ماوقا شوحو هک ردطیح "رکیلاع «نکلوردناباش هنیسح و شا اس ||

 توادع منيب اي ره دلا یدمو فالتئالا عدعو یالتخالا ربثكو هقرفتم |

 بویمهلوا ریذب حالص هلمجورب ندنفیدلوا همان قافتاو ملص نویعو هکاق |
 هدناراذمو ماک او فو مک لیذ یسیضءدوهدا رهصیاحاو لابج لاق یسضعب |
 هدکعا قد رفت نم ولو قد نو رسک قیعص یوقو هدناراغ هلا نصح ۱

 هدنسهیعاد دیک نونف لیصح زارتحالا لجال نددیص حراوج یسژنک او
 نم هظفاحم نو رلترمطح تالمو رسعنم رع اا مز ندتمج و رد

 كن هدعاقر دیاوفلا مزلتسم هش وحو عیج یلوصح كزکم ما ردرمسشم ریغ ||

 هدک دیدزردنا تعجام دار كن رل ار طح کالم هد اب وب ردج ات هن ٤ضو |

 هليا هجوت هیوهآ منز یدیدریو ینباوج كربفس هلیا تاتا هرب زو تلم
 ردیتأشن ندراصبتساو لما مدعو راظناروصق راکفا كکیدتیا طسبو |
 اسندلا ین سیلک یدوحوو الع: ن املک ناکا لک ف كن اطاس ار ز |
 هدفدل و الود ھو یون هاعسر رس سم ےک رولي سکر ه یخادلوا ْ

 كالذک رولوا طم هءاجاو لالدو ماكاو لابح موعلا لع یضیف كدعامش

 عرضوو فدرش هدفدل وا رشم هم اقاللدعو قطع تبص لیطع کالم ١

 ممشتنم كنیرانرمضح كالهاردیا تادعم راوناذضافتسا ندنا عفرو یدو |

 هیکولم فطاوع یدتارو هاا هف انکاویرس یبصنالوا فارطالا |

 هم داصو ضرعت هلک رسكا هدیرفادرفهدند هیاس هباطاس ةف مش تلاصاو |
 نسحاام رز ولا انالوم اب هد اوج رق س یدید ردق وب قایل هب هعصاختو |
 ران ویو ردم ز ال تس ابرو طبضو تس اس محارلاعم نکلرپ رفتلا اذه |

 گاو و رد ہد هلم اعم ىب اجا اهو نواق لوا هک ر دلاوا

 KEG هی هل

 یه هن رزوا نوناقر |
SE e: Eaیی دک  
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 لوبق» هدزک دنعریسخ ید روتک و نکس روا وا م زاعتم هکلم بث اج هللا

 شو>حورومج یدو زرکسردبا يا رس هلمح وکار 4 نلارت ی دوام

 واللا دنع هدربطخ ما وب بودا ناسحماو باوصتما نیر كن هماجت

 یلاوقا ةاق الا اب هللا راسی تالمو باح او راسیتخا یب وهارب ناناش هترافس

 لوک هاب كل هماچ هرزوا كا ر نلامفا و هدام قلا اوجاو جاسا

 هدن رک دتا تبرعت هنعو وم لراس کالم دم السلا و نعالاب هماج هلا یظ رلب دا

 یریزوکال هدک دعا راد ربخ ندتیفیک یراسب کالءو تعراسم هورلبا ماج

 منز یدلىا نامرث رفیق 27 وشراق هب یبط بولارکاسع زار ندروبط هعاز

 هدف دلوا لخاد هرکتلود ساخت ريق س نالکو هگمزتسا شرک 1 کیا هلا مدت

 قج هلوا هلبا كلا ارب ز زکروہب هلاوسح هزکلوق یتباوج كل اطخ یکج هدا
 بج وم مکلکعاهدافا نکلوق ندزک هن اک ولم فرط ب ءا اوس نس یرازوس
 عد رک ردتمایرو تلم سومان ةظفاحت مزلت مو تعشحو تمرح یالتعا

 تمدخو تو اهبف هسیا رولوا هیلصصم هلا باوص دوقع باوج کبد رو
 تاهایسو رفق هد ام هرکلود ناذ یبیعا وب تببصع مکن هدرک هن ارواد

 اطخ و هدا رواوا فرغ ندیتسار قد رط متادافا کا اب و رول هلوا

 هدک ددروتاوا لج دباو یا طا مدع و هد توما وا ورد هرکناذ

 رویطاا رک اسععهرزو یداناباوصتساو ناکا ی ردن و كوز ئالم

 هدنرلک دلا باتش هکلم هاک اب ناکصتسالاب هل عرک:و عظءتو تاقالم هیبظ
 هدن روضح هلا ضرا لقت هده اشلاب یماشتحاو تدیه اکلم یط

 ییننطاسو توطس هلمحو ینیدلوا یعوعس ند هماج دروب نضال هو فذ وت

 تلاسر یادا قرهلوا قّرعم هنو دص هدننافیلرت لر ونک م دک دانا هاعم

 د قا هترضح بروو هلل اقم هلمجو قبال هال و تعس> کلم جک دعا

 تیفک كشوحوو بیحرتو بییطت هل داریاتاملک رواوابحوم نتاج ھازا و

 نالوا هن رلترمضح کالم كرلنا ید یطو اصعت-او لاوس ندن رال اوا

 دلاطاو میت ید رلتبغرو شهاوخ هتمدخ صولطابو تع اطو تیدوبع

 یج ان عفدو محار لوعهدنراه> شودووا شور کش نانطاو ءاعد

 حرشنمو طب ند ےس الیتسا تلک لم یک كلوب شوحو ةف اطو اجر
 ملکلا قذتم معج اب هدارجا ی دوب-ع طرش هدلاح یراقدلوا مو
 بحوم یناتتعطاو ناما نوعا نالازغو شوحو ناسلا دعب یی راق دلوا

 بم - ی ۳ ma. 1 EERIE ور دوو ریو GET ۳ ۳ هوجسل
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 ند-:عح ه لاس كيالک ه درک دنع ب اال او رتاصلا ىل واو باخ الا

 ىحاص تساسخ و تاارن بحلا م بعلا رويل وا ىلاخ ند هعااطء

 ازش هتسایس و تنطاس ق ولع سخا هل وقم باک نالوا |

 یسحو رد راو ی فصو هلو قت لصا هن ن وا كلا هک نکس رو روک |
 رهاز هحوو ره اب لکش هعشب ن د: دلوا ره اطیسل و رهاط

 هبنتعو ظقبتم رک هسیا نیکان ہن اسا ییآرو رس ردلکد ید یح اص
 ياد ردق و با راو كش هلا یدصسد هناوج هماج هدک دید نکیلوا

 رد ابراو لها هی ادتقا نوسلوا هسرواوا مک لضافو لماک صسو لداع

 یاصواو هيلع تم ره هلوا زج احو مد ام ةیلصا تیاند هدص وصخ و |

 كن هلوقم و بولو ارته و لوبتم هناذ دح نی حاص ےشو قالخامراکمو هيتس |
 یس هعهدیاصوا یکهدع.سام كلراسد رکا علوا لا وس ن دلاسو لصا ْ

 4 ریعتسه قالسخا هلا بت ذمنو هب را و بید ۳ نسح كلا ل هوار د

 موطراس کالم هکیع دعودوا هدر وشنم مکیدتنا لاصدا هرس ردكم لیوح

 یو شا داو هلا رعش رخو کاوف تولوا راک "رهرپ ندموسرو

 هک اساس دا كواس هداصداولدعو فاععقا رط هلا تعارف ندناویح

 قم یاضتعم هکدلب نوسلوا هلا یربج لربع رب قع زعو دصقو تان وب |[
 یناو ظحزکه سیا رد ا تب اجا هکلع را رکاردشلوا ثع اب هنعفرتو ففعت |

 رک هرج راکفا هنکج هلکرلنهزکشاب هدن رب دقت نکباستتجا نکس رولوا یحاص

 فیرءآو فصوءزس می (رذنا نمرذعادقف)نکسرولی هلوا فقاو هلفرمع |[

 بت ندقاصوا لئاذر رد رامخ الا نیع بح اص راس ئالم کد دا |

 یحاص هل اص ٹن رکا ردندراشعا قلخ هلا فارشا قال-ا بول وا

 داقنمو میطم هنب ما تودیا ورفرس هدنرفآ درفاکا یدیا هساوا شمالوا

 شو>و یاس ور بودا قفاوت هکنآر رکا بنارالا سد یا یه ا زل وا ||
 ندنباصانیقن و لقع تنا درو نع ی آر هسیا لر ا تقفاومو ببسذت هراس |

 راونا كکلم رک ردنوک هنف رط كميلا راشم کالم هلبا قیفرت هان مب نسور

 لیصح هنت اک رح و تافصو كارداو تب ور نت روص نم ايمو تعلط

 صارو قاشم ذسخا نوا رس هلا ب رو كش هلازا رد فوو

 لاصبا هزس نو.رونک ییاوج ینیدلا هلا لاصعسایناوص یمازکغیدلوا

 هن:ط+نولق تویمروتک روتق هرک دص ه.رولوا مارهقواوء ماي ییدتا

 ) هلا (
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 سنج بواوا راک ۾ وت ن دمو لکا راسب تال ءو ینب راق داوا یحاص نیم
 یارحاو ماظم مذرو یکیدانا دصد و مع هکا قمردسهلا قروو تا

 دن رل شوه شوک كرویط یتغیدنا وب دهعتم هکا دادو ل دع سارع

 | شکزا تباصا هدزکراک رک هوا ر دیاتبائاو تباجا هن رلتوعدرکااقلالاب

 ۱ رک وا رروط وشراق هکل«نامرف هلالواس هفالخ هوب رک رکا نکسرواوا

 ا قولو رو.طاا نیب ر وک ذم دماچ هدکدد کسر روک ی نکعیلاع یازج

 اك راس كم هللا قردصت لاب ینادافا ن دنع دلوا رومشم هلا قدصو

 هدنرلب رفت هن راد راس ریداوا هار ور هلب | قافتا ممه جاب هتعراسم هاتمدخ

 لنهمخ>ا باعك الوصول اب هندنع لر زوو کالم هللا تعبس یرویط هماج

 | هدویط منز لاحرد قرهلواسدبتسم ر زوو كالم هج دیارشبت نی رلمودق
 هکلم تمدخ مام یسهلج هلا مارمحاو ربف وت هنب رک وريغصو قالم

 | زاغا همالک حاتتفا هدکلم روضحو لاخدا ه هناکولم صاخ مزبو لاصبآ

 ا شوحو تئطاس یزکیائح ردق قوس هرکصا داعدو ان هشوح و کالم هلرا

 | تی زکر ما ةبغراو عوطلاب ر ویط تعاج ندنکبدلبالصاوهرویطو
 | تیاثع هدنفح كرلنو رلیدتا تعراسم هک ربت هلبا قیدصت یرکتنطاسو

 هدک دید ردندنباجما نک هاکولم ناونعو ناش یسلوا هداز ند هلجرکعاج و

 ندنرلتمدخو تار شبت كعارمطم هئسهیهب تافیطلت ییهروک ذمرویط الم

 || ندک دنا ناب هلبا یسسر قطن یفیدلوا نون ندنراتعراسم هر هعدایمو

 ۱ هاب لاو یرصتمارورسمو اروا نادکلمروطح هروک دم تفاجهرکص

 | تن رلل ادا هتعس تک نا اتش ش وحو هرکصذ دنوب راندلوا لوغتشم

 | حراوجورتاون ماوهو رمماوج م امبو رساوک شوحو هليا ثبشق هشبربپادت
 اأ رلیدتا روم ام ییهروک دم ةماج رارکت نوح رلتوعد هع اطا كراو
 || يف هدکدتنا ادا نسهیطتةم ترافس دورولاب هنن رافرط شوحو هما
 | هدهنسااو رومنم هلباافو دیش باک هکر دقوب ههبشو كش هدنرهرواشه یهشب
 ا ندناویح یذومو ندناسلا ی زبردروک دم 4. اتسارحو تساعر نسخ

 | رادربو رارق هغالواهجوتم هنفرط كرا د کال« بو د ردنا تیاچوتنایص

 ۲ ا ب روپشم هلبا تباردو نفاع تلو تفارظو د كا * مو
 سلح یرلسنر ہ دنم ان زرح بق |مهو مز اه ی ار ا دب دس بقاوعلای
 1 رو ا ب وا تیس ی رابآر رارق كشوحو هل هل وا a دروک "دم
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 ا ا سم سم تا سیر نا ساکن سنت تست دمو ست

 یرمخ لافوت بودا لوافتو ماد منز هدنراکد روک یی هدام وب اف دم انچ

 لعدم یرا رطح یلاعتو ل راب ت اتسسالا باسه هلا ر ور اتا

 قداص بحاصوال«هماجو نوعا مزب هد مما لواردیاوبالا ةمو ا« صل ا
 هدعب ی دد ردیلج ناهرب ه'راوصو هب ولطم ىل وصح ك-ءد اوم قیفرو

 نيب نی هماج هدنرلک دادا عورش ۵ س ۵ کا دم لر طخ راکو م دزو راد

 یس هلج كزده>الایوذ سا>ا مرهطرپ شلوا را روم-تم رویط)ا

 هرکدیفر یر رردبا د اکا هم هکعاشم هلا نوکر هعادافاو نونع ندش

 زکر زو زک هسداررو مادختسا هدنرافس یرکلوقوب هدلاح یکیدتا قفاوت

 هرویط "هرز یزگنامرف نم ن وستیا رپ رح روشنرب ندزکللود فرط منز
 بحوء«قاتنا نالواعفاو هدقافا هدناب یئطاس كراس جداهافشو لاصدا

 مدعوتعلاحم هدصوصح وب دحاودرفراهن زوراپش ز هلو ارورسوح رف

 نوحازکر لو قاقش لاوز ناوآوقافو نامز هکنوسغا نآرحهدایقنا |

 مند تیهرو تیغ ر " یرویط ود ر دم که ۰ نرککح هدا "بخا ناما

 هلمحو یوسم قیط هلا بھت ندر ده مالک ن مجرب زوال هدک دزد

 دوعع ها وهوح "دخ الا ینامرف هماجرلىدابا ےل هنو ور رڪ یروشام

 هدنسارجا هناقشاع هقناعمو هن اقاتشم مال س بودبا طوبه هرویط عتچو

 | بیحرت یتهدقمبولوا روح بجوم هرورط یدورو روک دم رتو-ک |
 راشخاوریندندم هج وب قر هلو ا رشت سم ییا حا و نارا هلا بد ط د نی رطاخو |

 هماج هدنر 5 دانا زر ر اعطا هن دوع هن رلذ رط نکیا شعا تارع

 كمدورو هد o کور طظ ا مدلک هلءهداراو زی توروباوج هرلنآ 1

 بحاص صخترپ هکنوسلوا نکمولعم ردثداوطا نعاو عباقولانس>ا یثعاب

 هغارادکخ وب بولوا هدسر هعابضو بانذ تیکلاموعایستئطاس ماعم انو |[
 هکر دراو یرظنیپ ریزورب مشمو اک روک دم كالءو ردرال> اد یخدروبط |[

 نرالا كلانا لصالا ىف رل رد یرشلا هوا هنس هینکو منز دنا

 دتعاط تح یعاجو ردناذرب لوعولا ساک لوعف هی ندنلسن |

 هافرو هیاعرو شداسا نوجا رانا هک ات رایدردنّوک ب نوعا تَعا لاخدا

 ندک دید را هلوا نیما نددناک د.صو دیاص دک ت واوا لصاح هاج و

 عورش هزابو لیص» هرمک و رغص یینادهاشم ندرزوو كالم لی ام ہرکص ۱

 لضفو نيتم لقعو نیدو تعاصتو لئامش نسحو لت اصخ نع هلبا |

 ) نیم (
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 ا اا امن جا تست نا عدم ست ا و ااا

 | تام هب هلطابروما لاذاو لکت هلبا هلطاع یاب اض هک کاحر نسالوا

 ”dac تناوش OPE قر هیلو |یلاعد دم> ول :RL تاکرح بواوا

 ےعا صوب ردلاح رھا لاو لاح ح الص نوحا كلا هدیا طا یارو

 هلبا نامز *عاضاو ت اطا دورا ندتفو ییزو یدلوا كءولعم

 من یدد , ]هدا 2 ترشا ہم هنابسا كن وص> ہر م ]اما دعا اهف زرویسشار عوا

 هدهروک ذم* هرکس تولوا مفا و نفس هر ۳ هر مس ر یز هروآ وب كراس هلرا

 یسح ی یاناو 0 داز ناكا لصالا ف 97 ورک ی دا هانی اسا | یونگ

 ندرلنآندنفی دا وا ربغ» ندننارقاو بارتا هوج ولا نم امج و نکا ندننارمتعم

 یه: ابا ناتتشا ذاا هل »ا لح هدروک "دم لی ئ الاب و نادرک ور

 هاا دا هو ع اما رد هب مس اتن ن ا لک ہ۵ قتار ؟ | لھ لنامميایموم

 نازک ۳1 زرواک هلوص> ناکم عاقتراو ناشولع نوحا راتو ها نود

 هلخاوا هن رزوآ نیکحو تب راحت و تّتطوو ءاکذ یرهرواوهر ام ندا

 هحر , دقت وب ردشمالأو یش ەم نداق ےک ہدءا۔۔م ناو صح كن رلر ولطم

 رطاخو تردابم هاسنا هرلتو ندیدعش نالوا ناباشو نابسج هدمقح مب

 ئر هو د أصو ا یانرق هد ءرلبا هلا ت شام 4 رقت هس رله او

 || دارفنا ن امزو ت دش لاح كرلتا تقوو هکن وچ ردو ندن-س هرمز
 زا هدنرالاح و رد راجاتح هر هقدا رو هدعاسمو هقعاسم بواوایراددحو و

 لیمح هارچ تنم هني رارزوا ندنعبدل وا تایصق بح وم قو یرالاعم#

 هاو هحرکاو مروناو ندنسه مز زام ناک دن هدنرادنعو مرواوا کا

 دعاسم و هل ادم ربعد ندعرطمب هدنروص مکی دا لامشاو ګاه وع

 و سم كثب رادونح و دوو تولوا هدر اک یرلناشوردق

 نم وب تفوره تصرفوو نلوا مزاغو قرف لدا هدکعا ی و

 هلا فوت هدض رع ماقم ضرالا لیعت دعب هبا لوزت ندرګ“ بود
 نبعلا ممد نوا كرم 5 رکصددادا یمدح تحاومو نععح طت رس

 هوا نکی داپ وس هک هتره هداروب ردهد رسوب منکسو نطوو مرولوا

 ندنءددلوا ا راد ددو 9 9 ی هلج ور دیطوتو ط وصم مالا

 4 یاوو ساوا قجهوادراوو ر رد اص ند کد ۹ هردالاب هرکه دخ

 ید.د رددوا یار ا عو و ذا كا 9
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 هرهاظتب نه نوا ےب بولوا هعستم منناکمهدک هیاسو هعذترم ندءارقا

 هشاس تعدخ قوفح ارز نس ردات« هنلوصح هرهاب تازن مو تءدرو

 لصاح هلبا دو ظفحو دمع نس> یی اعر كن هقحال هرعس* تبد وبعو

 توقف تیامنو افوو ٹو م لاک كم اعا سومارُو یگ دق هدب رواوا

 كم ودع قەرحو تعفر كەداخ هدوخا قو ردن دنس هر ود لء الدلنافصو

 هظداع گو سد هکمود رب ره رد نعو تمرحو نعور

 دّتمرحو تع كنسودنک هسا ر واوا هدنرلتاص و رضاح بودا

 ی ا اا هی دیا ردا لاد نماد ج هک رهو تاجر
 عاضوابویعا افصا مالک كن رزو هک تلم رو رولوا شعا تعاضا

 ادع كرب زو لوا هديا راقعسا هدلف اتو عم اج هلبا حابقتسا یصعانربشم ||
 رک اسعلاو یلاهالا نیرو لو ب عو قرف ند هیعرو مادخ ا هعیتلا ا

 توعد هر اص ءع یش ییالک و اعا هللاب دایعاا هلم اعم وب رلاق یمعرحو دوع

 ییددلوا دورو تداهسو تن اکمو تزرع 2 TEE د س ردا

 توطس یدودع والم یکیدم هدا مخ یاحر ندن قداوم قددص ا

 اما هدناوجراس یدد ردنا یدعت هع ودع هد مالا تراهن لا دتاو

 مكح كکي دا نایب كنس نق دملا ره املا میکطاو یا قفشاا رز ولا

 ردع واط e تكر ح هلمحو كتساوخ ردو لوبقعیس هلج حاصل و

 ناب هداعسو تزرع راد رانو هکر دراو مطورمشس ص ءا هلا YE هدعب نکا

 سومان د اا ا والثم کا هح رکا تواوا تایسا هراش را هر ایلع ٌدحردو

 تحاحهرارگت ندشدنلوب راکرد یکج هدا هر او بتاج تاعرو ۳ ر

 مزال اکس ردت راع لد راطخا کی امولعم رازوس ےکج هاد وس هد هساع ول

 یطحاصمكنا بودا نسب بصاناحو لدزا هنمامم دوست كنمو دم نالوا ۲

 ممد سا هايج هام اعف هددفح تیعرو 1 دشت هک هاد ع ابصم
 تم سم سس ی ر

 ےن ی ی کے ی دو ت ی ی یک

 هدکل اعا هف اک وزاجا ندل ودع هع ا قد رطو دی فک ندا اظمو

 تاناسح ندلیطارو توشر ںود۔ا شد رد یی یملا ترضح یاضر

 كم واطظعو نرذاحم ندعلآنو ریدک یناتسد رز نوا هب وند ضارغاو

 ا هنمودع تاد كنس هبعدا لرادخ یوقاربیس ود:صوصح یسحاعا تداص



 ناوک طا وتو داوود ع هل خادم ید م کر صم هکر دز اجردب اینک رک ۱
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 ۱ نسزرماکد ی زوس كراغو نکا ناوت هرارشا مطرش یکلوا ب مز

 | ردقهجاوا ییومو حطوم لاح تقرفح بورغا هل ەدنەوکح ( یسهکیا)
 | رحا نسا ضم ها لدعو قدص قفعلا لوا بودا تاس شتفثلات

 || تبع بو دیا رشت ولف مالکاریز كساغا باطخ هلا هبیط تاک

 تاک هلوسءلوا بولوا مارح ه دا ز ن دنر هتشب مالک ش نوا

 بود ار دکن دا قوف ییلب وسو ژل وسو اوس هدنر سا ی هيض مرغ |
 ككام یادعا بواوارةتتماناعر نولنده-ثحاف تااکار ز را رملکید ||

 هنرا متو الح کم دتفا دص توادععسو رارد اع انلعو ارس یدادزا ۱

 اکسس ردیا ثدح یس هیلباراو ب ول فالتخا مانالانمامو هلا لی و |

 ینا دصرا هلمجورب ق.تعیودع ( یسکلوا) عمر وربخ هلیلج"هدناف کیا |
 هماکح هداف ( ىجا ) رانادلا هنسهیالو قاق ك هلو لوا مارکلا دنعوزلوا |

 لوش یلامفناو تمادلاشتسا ار ز ردکماعتاهل-گ هدماقتنانالوا بحاو

 نکع رغ رها مو دعم *هداعا برع > نداری درت شر هکرر و ویا هدتوو

 | قح هلوا طو بضغ بج ومدن رودنک نالوا قبال هکولم رولوا

 هربدت و لما لم انا یرکفتو تان مامز هد رها لوا هدقدناوا املا تاعوسم

 دمت ناذآو هعساو یرلت ردق كنیط السار ز ردند همزال كا دیلقت |

 هساا راردبا داره مقانم لاصدا هکتف ولره ندنفپ دلوا هحعاس یی را رما |

 | كن هب هکن امز هنرهورردبا عاقبا یی را ذوفن بوسیلوا رج اعو عنا |ا
 | ترا ما نده دلوا كحهدیا هلنامو عفدرا هسنیا دص ی رارضا |[

 | ناشبجوم هلگهدنفح كولم نکیاراک رد تاومسو هدنایمنو مهار ارروتک هن رب |

 هدنماکنه ییددنلوب رطاحلا لوغشمو هدبضغ لاحرلیضاقكالذلو ردراعو |
 قتلاهرش باحهدر دقت یی اجا لعءاکناسناردشبد نوعا تموکح

 | نی هدع اسا یک اد ول راسو ید د هلوا ا ندداس و ضرع

 اه وغ ارز مدافنمو عیطم هدل اح ره هکنآرو سا كس
 | كولع وكولم كت

 دمعت هدنوش تولشاب هزوس منز رارکت هدک ددرد ریلصما نبع هدنرلهج |

 دیک :انگلئس هک ردگسلع ۱ |[

 دره ۲

۰ ۰ 
 لزا معلم

۳/۳ 

 مو هربنعم تاغ کو هرقوم ممرح حب ۳

3 a7 HITS 
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 لوما ندع ات كنديضرقالخا یک. دنس ن, بودا مایق هتمدخ مام |ا

eعو رشا ل: 3ص اول ن کی نسرو اوا لصاو دذ دوصعمهد د معلا بیر  

baدد ظهر مر ۷ طوح و  TOA س ود دک کالم ٩: A. 

 رامطا ند هلا تاعقاو هلجزا رديلم اوا لا راد رانا دی بواب 1 توم

 مادقا هدسشداره یکی دتا ترش ابمو قو هرزوا تا بویعا شالت

 كهابا لمصوریص مدنا دشو هراکمو كم | تالکنودو نوت بودیا ماتهاو
 ندلایتحاود.> و لافم بذک و ل المو دقح قالخاقح هناوا قوت نع طة

 هقشل ندرلنور دشع د (بوذ بو دکلاو دونی لوس )ار زر دما وب بنت :

 ع ورمسلالمق هدو صدم مردیاهدانا ن زا دعب یهکز جی صد نانا باجا 1

 مب دے روک "دمدش مدلب وس یک اصد نالوا ۴ا یدناوفو ها یاس

 ری سس عرگلا هنوم هکانقواری ز ردنرابع نددومعو قیئاوم نالوا هد: |ا
 ریغصو روصح ان دونحو رو»ا ایلوا هدنیح لوا لهسدا رواوا تراما یارآ

 تاطخ یاغیتسا ند- 9 رط مب ندن راقج هلوا عهعهدکتمدخ كنسربسک و

 م اقم هک ولو زاوا قبال هکنم رج ماقمو تمظح دتسم باوج باعیتساو |

 كلکت*ملکتیلابال هاکدلم هدماعو صاخ روضح نوسیا مالک باسجا
 ت درچ هک وس زوس اکس ہدم اکنه هل وان ردا تدوعو لاعتسا کت

 ك ہداخ نالوا قدا صك وبلاح م هدیا ترشابم هنن اب كمدصاعم یهاعو ||
 تعا هظذ اج سوم ان هغل ابلا قد رطییع و یس هات ماظتنا كنود |

 یعسو ك ردو هک وس واج کد ریس دک اما ردن دنص ولخ- هیج و ِ

 تو ندر هلاقم کج هد اداریاو نمر, و تاقداکس مالک ترک ندنخیداوا |[

 روطح هم رطاخ هد: اعا محص الخا ل نارات فلک لاح هر a اک ولم

 ۱ يتوا ندو ز راسٍو یدد ےک تالا نده وه ی ھ4۶ ت 5 نايا

 لا رز قل هد دنس تا روصت و هدب رک یارا كن سوا وا طدست» هدگ و تب سد ا

 قیقد ر TE رقت یروءا بقاوعک رداز م هه وا شم دقت هرطاخ ۰ دیک

 ناماویکتسر هیامرسو ناجزرح ینعاعسا كنب رزوس ندکفب دلوا ییحاص |
 ررگیشح 3 متم حو كمر < د 3 اصوصحو مروا

 ل ر دص اقم لس ۳0 زر ر کک دم و شرم مداخ نیعا دص یو دع نو

 اصن ام ِ و e رم :

Eی را  

SEDE T3 

 هدک دید بس as کب وو

 ي ڪڪ ڪڪ حج سوم توست
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 س  RCS TRIBUTE GIANT VPI E MRETEPO EFDA CEزی  RSE ۳ ۳اه

 ندنکر ادن نویق هداز ندکب كرکب انج یدلوا عض جاق ر كر مانغا ما
 د هداوح هر یار 3 نه هد دد مرویم هلس یاس را زار او قوت

 رریراسع ردفولاو تّأامو تارمیعو داحآ دددع عاولا هک رده واعم ملعوا

 ندداحآ رارکت ها عوحر ها دی ووا ندناتواوا دادعا a ددع كب

 ا af هدا زواج شاف هک یشر بودا باا ی ادعا

 قون“ زد نکا دهد لک E یا زواح اذا ردنا لیاسء

 نالواو كدت هاد دار دزا هکر دکشهروک نیعلا فاو هکر و یا رک,

 رفت هد>او یراره كن مک | تویلوا خط ۳ هب دوصم فوا اوكا

 ا د.ع ول نکل ردنا ردکمو مو ید ر>د تیفیک ولو شا

 ردع ام روک نغددلوا ناصةن ندددع كد كعءانغا را یاعت هلصس

 ربخ هیت مغلتاوا ءافو مزاللم نا مداح ی ماه ندلیئک و یدید

 نالوآ ند: اشو لاح هلبا لب وحش هکءادام یروط یکهدنیمداخ ما ةه و

 هذ اص رطاوخ بول وا داّوفلا مش رتسم هک دا یدعتو ليم هتیمو دخ

 كردبا ترساعم نس> هژءاهکاو تابحا ها هیات تفادصو هاو تععو

 ندغاشو لاح هلال داغ هر ورلبا ندیو مرول وا لناوغلا وام هوج ولا لک نم

 ندلاح کیا هدروص مکیدتبا ید هرو ردو یالنعا نالوا لو تبسم

 رخ دا وا دارلا رفطم دوخاو مرواوا ترودک و مو راعا قرع:سفو

 نارقالاو تار الا نی و عادص نجوم نداغاشم تراک مردقم عير خدا

 مب هدنروصوب ردلوصخا موز هکلبو لوم أم مدقا ج هلو | ع ازتو د > مزلتسم

 عهوتهو شاحن درا هطرو هل وهم و نال وا قة وا هم هن ر درا وشهو قلا دمج

 لس عابط 5 ا و سرزوس لژوک هن هد اوج یک هدک دید ردءاوا

 هازا دارا نکلر دا لس نعد داوا ىلامملا قدا یلاعم هلا یعلت اکو

 ردتعم مک dl وک یاض د ما هدک دتنا قلعه هعدرت یکن زهور دو یاب

 هز زاد :دق دا وا هیس ر هماعم وب یر هب واو هد داشو ید دروب هلوا

 یس قعا 2 e تروص خر طاها بو دازوا یژوسس م هلا ںاطخ

 قوفام هدرمطخ او یبانج هک ن را رازه دص یدنآندنضرغ هب رخ

 تسد كنس ی | مناع ن تا ترشابه هک دوصقم نس مدلو رععلا

 ے

 توعرد تواوا جهنم میز هدک دید ردمشعا ريلسا و ضد وعن هک ره هد
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  ۱یدلدا رارذ رەد بواب روو ندنرعا قاب توتلیحا ی ر اعم هليسک د تا

  ۱لم ۳ ینبقاع عورشلا لو هصا و اما یاوصد ندا ور ی هر اک وب

 ندراسب می ز یدید ردشعند لا رخا رکفلا لوا هک ارزردم ز ال

 ام لل اصم هفاکو یاب رج ل مارپ ره هج رکا هدکدتنبا یرزوس وب

 قارد هرزوا ییشمورپ دقت كن رلن مطح یلاعت قااخ ینارودو ییهیلس

 یس هدتوم لاصحساناساطعفندنعب دلوا هدف روما ردق ما یاضتع |ا

 هس رولوا لصاح یهاوخدو لّوسر دمزال كع ات عسو فرصو تربغو ۱

 هسا مهلوا لصاو هثس هنما هل. هبلخ لر دق مکح هجرک اولز 1و ۱

 رواوا لویعم یراذ:عاهدلاحو ندنغب دنلوب شم اعا روصق هدهسو فرم |

 نم ةا اولع ) ہک اص وصخو ردد ان هن رزوا بایسالاع |ا

 لاص-او مایقو شزرو ءا رم لیص نالوا مزالهز ردشانید(ناسءالا |

 ماك: هلا یلوصح كر ولطم هساا قفاوم هردقردکعا ناوت لاد هنن اب-سا |

 راس یدید لوا مالم هجر دمت یکی دتا اضءا نفالخ اض ما بواوا :

 ردود اوم هد >و لفع نو اق یس هل-ج لک ک هر | قیدصا یعز

 ناص هن یبط وصرح ل.صعش ر ردمشع اهب رګ 5 اهیفامواند س نکل

 لا اد ل اع تهجرهزا رد هدعلوا هداز یعروو تیدوبع هع دلوا

 لاع وب ندشیدلوا موت نازخو موه هی لوطاو دشا یاسحو |[
 هاب رد بک كغ دیا نکسم ندبابحو نصح ندیآهمنوکرولیم هب یناف |
 یس اطعا راس ییفاشو رابدا لابقاو بارس ییارشو باهذ ر یی ||
 ندهیدلوا مدع یدوسحو اسی رح باس نالا ذی یدو مع ذخا |[

 ردند هسیلعع تابا ا قلوا فارسالا نع دعو فافكلاب عناق هدلاعوب |

 مدیا لقن اکسیداک هیاکحرب همرطاخو |
 کی دنا هظفاح نس هشام مدسقم ندر هک دان كد تباکع) ا

 عاد هبا رادقم وب بويعا هدابز ندسار كب مانغا یبا مم كع ود ۰

 ردیا ههو عج یرلهنع نالک هدوحو هداز ندنا كردبا افتک | تاقو الا :

 كوب تودنا مکن امویفاموت یانغا لس اسیحاو باعکاو ناری یدبا |
 هلغلوا تربغ نزغاد هلابوج نالوا هدنتمدخ یسم الوا یُمع .دابز ندکی

 ل نمر هب اس مزب مدنفا یھب بورمشو دامنت یگودذح ناب وج نوک رب ||

 کا ےل رام ادقا یار ا فرم هنب رکن نکیا لبلق لقا یرادنةس وک لص الا |
E RA RISE ETE ESERهاشم  eریتم  

 ) مر (



(WAW) 

 نط حورو نک اس شول ەق دّلوب ین الخ لوصح كص وضع لما ۱
 لیذ لاما بیلاخم هکن افت رولوا لابلا ع رتسمو لاح هدوسآ ناسنا هلةلوا |

 هين اسذا ح راوجو مع اق هنلیص كل هما لوا سفت هشاقلعت هبل اطم

 ع زونم راکفا قر هلوا ك. هنکاردا كيواطءو لره نوا لوم ام لين |
 هرزوا ح ورشم هجو سةل یاس هللا ذایعلاو رواوا قرفتمو دخواهك 

 مو« هحرد هل هدنر دهن یلوص> م دع هدودا عسوو دمح لذب هلو صح

 هکمراقروقردنا. بلا نڪ یفتسم ىج ها وا ریغو مو هدنروص هنو ردکمو

 نوس هز کی هنن ژ هعقاو کیس هلا ن رلا كلام نلوم لصحام مر

 کرن لوا ن رکا كالام نالوا نک اس هدنرانک لر ر هک راردبا تباکح) |

 | تاقوا را رها هلبا تاوقا بیطاو ص انتفاو طاقتلا بشو زور نب راكع” |

 | مالطرهطعوزورب هلبا كعس هدنراقتم هدف دلاط هرو ۵ من رابره بودبا |
 || لئاوغ هدنس هيم و تاوفا رادو نيم اک هدنا-مج قر هلوا زورف

 | تل هم تک رب هنعل اط هدن ایحا ضع! اغلا ىدا شلوا نیما ندهشدناو |ا

 تره لاح و لایلو ماا زارو مورح ندنک ز ادت هیدغا باب-سا هلکملک |
 مرشند هلءاععوب راونهان تخم داش نوکر هلفلوا مومعو نورح ندا |

 ۱ هرن هل س ایلوخ مردا فداصا هب وی رها كج هديا قهر دس هدرولوا راد

 لا رغ تحل یتا هلیسعا فداص هنن راقثم كعس ر ریغص تاغ ەد: دلاط |

 روفصعو توغ رب بو دبادأب رگ رس هدک دعا دا رمعالبتا هذاا هدر د ۱

 || هکردلاح هنندمریفحدوجومنب رد راکرد یکج هی ا دنعوجمدعم عابشا ||
 ا تعانقبیرح توق ل ا هل ی متیح الص هلک ا ||

 مب هک وساوا كم ولعم نس رولوا س 22 < هرآ و 4ب دام ت

 1 7 كلا رلکع“ هل ج رد راب رمش ا هدنن ورد رهن ول مردم |

 1 یب مددپو ردق وب یدالوا دعس ندش ك هردو زا زدیا مالا ی تع اطاو |

 | دع للق * یس یس ادد کالم ام نوجا مب بوئوط م ۱ نادش ا

 هقداصع دوعع كنس هلم رد, ل هسداردبا دازا نددیفو ید رکا زنا

 ۱ تکی دعا قالطا هو هات ب مرواوا بیس نک هقفارمو تو |

 دعت هاج هناوا نییءد قا اب ددع نوا هيم و اکس ندنناج مردب هدلاح |

 َ ۹ نسا یو نزلا كلامىدىدرولك ەكغااكةزر بەت الب دیو مرد

 : رم € ید ر ج تکی ی ا ت هد a راک ی ی



( ۸( 
 تست سس ت نا و تمام عن دا یا سفت لنت سا ا

 نسک هر و تعفرو تیلوئاکب هکنسوک نسردبهاباوخقح هلوا وا یدید مر دا

 یرانات هرفک ندیا السا یابند تواوا فال ا هبه رهه راند 0 هدکیړد

 نەدر هو یراترمصح مالسااو هالصا | هيلع ناشیذ یناکباریز مزدا رامرات

 ندنهب دا وا مهولعم یکج دعا راشخا ییذک كملاییوم هلع د یدر و رخ

 فلام 4 هب رە رادو لاک 5 دسر لا لات تالعنا 1 لود مدا توکسس

 اک تع : ره 1 كب ١ سس هدلح مات توااح عو یرصتمو

 صا کا 4 ِك هب ا تن اردف هکعدلوا كمولعم ند هصد ول

 سفت كم هلاعم + مکیدداکس هکمدتءاحر اعا همرک نم رداکد لاع

 ی رک ورعصو سالحا ۵ ر سد یس بو دیا مادقا هن رومظ « د حالا

Eaها2 لب هکر اورد وش مردا عاق  Fzتواوا عبا دم ریدادنو  

 یدیدردکسلعا مارا یکعا تعفاوم ه دیش ره مک هدا تاالدو ید رعت

 هات ارک هداراو صاو تعقاوم هکنراشاو یار ر ره كس ی هدناوجراسا

 هوا بلقنم هقدص بذاک لوقو و هقح لطاب یعاوت هک ات هللا تبظاوم
 قالخا هد صا لوا مد ایت اد مرولوا ۳ هک هاو عهانس یکلوف

 ت اناوسح قی کو ندم ولو ءامدو كرت ایلک یھ رسو صرحو یییعبس |

 یی هل يضد ف اصواو هل قالسخا بودیا رمهرپ ند اع اج قیرغو |ا
 هدن روص وب ردکعا لب وک هت اناشاب تعاتق یاناویح موطو ناستکا ||
 كلو ررولوا مساو هتفرکاد هک هلم اعم و كس رتحو ليلجو ربءاو روما |

 هلا كع إظو ردع وربثد هرمقو ت دم هدن راعح هل رلنا نس هکن وج یس :

 | تعفش راثا هدنس هللا تەبط لیدبت هر ندرب ردکسشاوا راشد رہش |

 ح حاطا و رج کین ل رز كنف السخا دن راک دتا هدسه اشم تج صو

 | رخص بولوا نیسکسم هدندنع كل هل جج ګالي هناربخ عبطلاب نکیغ وب ردا |

 قحایسشا امدقم نس رولوا بب رق هدیعب بیبح هب رغ هلا تبع اکس مک و ||

 لوطلاب كل دعم تدصو نسردیا دیص تب ولق هبګاا ك راک دعا دیدبت

 اکا هکبناح كنس ندق رط ره هدو دلوا رشنند هضرا یور ضرءلاو

 ۲ رارول وا لئاوغلا نوم أم هدنس هراس ك هرهاب توطسو هرهاق هود هلبا
 لامالاس :> هکنسرواب بن زاببویاشابهزوسهدک دلک دیئامدقم و راس ید د
 جد وکی a ےک وا طم 1۳ ا ا هو ۱

 )لا )
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 بو دا نت رد یوربن یرسص اس ھ٥ 5-۵ ند هود كە ضوو یو

 هدمرزوا مب ن کفر ط كن اربز مرواوا باس هناوص> لنهتماو لامن ه و»ا

 "هرغو نینمآ هدکتسار>ح لظ ندم ھا هک رد ڈاٹ قبس ےسج ل ضو يدق قح

 كنس مردارب مب یاهدناوجرا س یدب درد زنش لو اني م طم هی اد هطداحګو یعر

 نل داوا ندعا بس ساجن, نکا رد) وععءهو لوبعم یا هل ج كکنیاداوا

 ءوادع هلا سوحو رک | ذره عمو عابطم هل رب شم تم یاا ۱

 مکج هه دب | تقلا هب را همد ن دنس ا یچآ و مانعاو وادم لر هلج

 ثتورو» ندمدادحاو اا نالا لا ندمد الرم نح تواوا ی ورع ك رھ 1

 باص > و عابطلا ےلساب ردعشلوا یناح مەخ كعابس رنکا هرژوا ی داوا :

 هب رڪ“ دا ترشابود نسرواوا عابس کالم هک 2 عاب را ۱

 یهوصخوب نسهدءر لطاب سوهوب هدهرنن مداوا قسم ندن هیازمتساو |
 هدرگو> هدک یک هسوا رول هدنآ لە هان رمدک دتادا اک هح رکا 1

 راررب ربخ ینک دعا تا ندسالفا نالای-كساوسوو ور ردیا قادنا المع ۱

 مردیاو نطكسرویلبوس قرهلوا یس هلو لسا نوا رطاخ بییط:یرازوسو :

 3 تدایس لاڪ هدکشیح تاسن هاب وسزوس هلو هد او هراسد مر یدد ۱

 هک یعدلوا حاب هر اکح لوش اکسس مدا هدهاسس نداخس رطاهت هدکلئاعسو

 یدتسا تیاود ندرثالا نبا نیدلا جات ماغ نیا نب دلا ءالع ییهصق لوا ۱

 لقن هلیوش اكب مدنسشیا ندیاطلا هکر ملا نیدلا ماسح نب هکیدید رانا |

 ۱ هدک رکنا مد رواوا ۵ تتلو هلا رفطء کالم ° داش رصع ب هکر دعا ٤

 | دارما هلا تدومو تبحو تا نسح هل عرب ندننبداوا نعابسش لاح |
 دا رکح ترمع> تشاو ا هلْءل وا صد تاو هکر دقوشو رد,ا توو

 مدرولا یتسافرب نوچما هلمک رهب و رلقبا نس هلمک بوب هرط یشاب كلا نیو |
 هدا ز ندیمرگم نوکر مدآ رروآ راع“ ر هد هلهک ره ھغو یساف رکا

 نیح هلکنا هدع مدلراعت رادقلوا ندنغیدءل وب یساف هدنناب و مدلشا ن |

 یسهدرک ن یراوس رفن ىلا ی )ر دیر صضح لاعاو هاعس قح هد وک 2

 لاحهب ا یتس نب هلوا هرزوا فسأت نس هدنناوج مدد مردیا یی یتسعا |
 یس هد رک سیراوس یللا ب یک” یدیدمردلا عوبعاب هب یراوس رقت ىلا

 كما رم كنس نیفیلا لیلف ا هدم! دروا جد ر اع حاقر وب د نسکج هدا |

 نیسجخ تراما |
 د

 رام هدر کلک ارفا نسوا طعا ی هبرو Su هللاو ردیاک د
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 و یکن یسشاوم یعر كثب دوار ما فرفا رد راات د الو مکتسو

 بیغ ىلع ینب دلوا كم انشا ثمر میداوا رومأم ر دقلا بسح مدرواوا
 یرارو | طه E کیدا عا اض ییتم دخ قح لّیمعن 3 بودنا

 تودنا نرفآ هراس ناحولدزا منزهدشاوحو دمروب ردشارا توشالود

 تخت را اف عقاو یدا مدعا م4 ندا حو را وئا یغبداوا زا ید لزسا

 ردرلثل وا دم هداو قوح ك سود نالوا مدارک مب نتدخل یاغا

 ردفان نعولق لاد هدمح هده دا فاتح تیساع اس ای هح رکا

 زس هدلاح رمو داوا هدرع>ارو تاوخ و هد هاتصو دا کک هدرلا هکر

 تو م ندعم كاد نکسردا هظداع و هسراګ یز حاورا لا ادعا 3

 ناتقحو تیاثع هشاس كندنفا كه دلوا یس هدیندناسحا ندد داوا

 ۱ فص آم ی نسرویلوا ۵ دیس وزرا یاق رلم نالا بویعا سومارف تەو

 راق هلو-هم ورک ه وع ره ریش ی اعص و قدصو فو نسح كه دل وا

 کت رشاعم هلا بلک ند:تسا و كن ال وا لوغتم هلا ا ا تر> 1/1 دجا

 ۱ 3 رکیدو فک دا ند بلک قیقح م دک دعا لاوس ن دتبس

 1 دا تاید لا لیل یس مکیدرب و بودا هظفاع و هس را ید ندش دا

 ۳ هجود# ل اص وش 3 ° د.لک یدتیا وت تز نا هدناوح ود

 ۱ هدر کیا هکمردا احر یلوشەدن راس! یا یدلنا یک ولد مدنا هلو ف صاو

 تولوا ةجوتەەر گیدکب : راک و کو ف طءنم دور طے: رع ق هرەلوا قدور ظم ۱

 هرم مط) 9 د رد ۳ دل دسجا نر ا ورشم هكى ولکاب و راردا علا هلا در لس

 توحا ك دع اس م: هدااحوب رس هٍلوا تبلاط ۵۶ رس اعم و سار ER یک

 تاكا E بوبا هدهاشم یش هع-شب ندتفافرو ت ورو تقادصو

 یب راوشم هکاصوصخ ردلکد ہاتشا یاج تاکج هدیا سوم ارف ییاسحاو

 هدنمدخ و ومأیق هن راق ومحو ناهذآ یکرع هدتمدخ كراناهک ردکمولعم مد

 یب رلنارمحو دالواو لهاو ب راناشو روصقو توی هلا باعلا یکسسقت
 سالان مظوو رع رح هریک تویلوا كروتفو ر وص اعط هدهظقاحم

 یکنعهش بح وهو یکم دخ ق ودجح قوم رانا ن ۰ کردیا تعالو هل رارمسک

 برص ن ری اب ۱ لوا قور ندترلب الوک او دازاضقزا ها دعاصا

 مردنا لوا یکه>رد ولعو رم عير لعن ررلبا م یها قاس رشا

 نسرواوا س وحو یا رف هناا رەو س نفر ی دعا م
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 ۰ دوج ولد ه-تدارولواهد نسو مادعالدب هدلاح یع؛ در وطهد رس رد بیاد

 یدالا ناسحاهدرک و ب در دابا شاک س لاحر هد ن دغ ج هلوا

 لرلزا زور و بش نول وا یسس و و مانءارفاو ى كهیعاررب تیاکح 3

 كنسوتیدارولوا عام نیو ابلاو مو قر هلراراذک تاو اهلنا ی۶ء رد

 توا وار اد افق هلبا نیطارش “مزاد وکو رادش وهو درز تا یک ندا

 یدانا تخ ورد هب اص دص ر بور دیو هرازاب ی روک دم ساب یار

 نودور ن دن وخ یوب روه ش بحاص زیو رایسسن هپ هنا یزپر ارج
 هد دساا ید ك اھا کا كاسا رارفو لاردا ف دال ىج دل وا

 كرارفو یتادرم كنهسسد ن دنوی دلعاب ی رلق ابا بععرد راو وخر ارج |ا

 با ڪو یدنا نمک | لا حطو ندو دنک هلا هدهاشم ندا یناکما |

 ینییدنا یب یک ہدکد روک یتسغج هلوا رث الا یدر كنه>راج نالوا هدندب ||
 كنعاا گل سلت ك دولا مح نکا U ووم لا و هل ی اه بوغارب هدر :

 رازج یتکی دتا رارف نداروا بول اق لیا وه ناجو ی داز وچ ردت |ا
 1 كناتسد نالوا هدراوطوا كاصد یو یدشود هثسهدرا هدک د روک :

 || تولوا نامداش هوب دالتوط هلیغاا رارکتب ك یک رارچ هلکمرک هنا |

 فال E لوا قروع نالوا یشارفمش یدرک هنحا راش ندنسارو

 ۰ یکیاصق لاحو بوروک لوذشم هشونو شاع هلا ینجارب هدنس هشوک رب

 ندنفرطرکید كناتب یک نکروشارغوا هلرانا هلکعا لهاذ ن دنس هبا ||

 راغ یکیدتا هظفاح سد روس هداوه یلروعاب نایوج هداعرم بوبارص |

 نا وب هلیا حا معو طاشن بوشود هارو زور ندراغ ح ابصاا ىلع ||
 كرد تفوو یالسنا هدهار یاتناو قدح هلوا روایو راب ددسو لنگ قرهلوا

 قرص هفاو جا یادصو خاص قیر كتحهدا کالا سل هدتعأقاو 1

 ردا نود ه> ور یدررهکیدتا ندا هدن رزوالول هاته یاراب

 : یتکیدلک یرعوط د رط نکلا كرلک هع رع هناح لوابود |لوافت هرم 1

 : دعا هلءعر اسم هان اح ك بول تقل ضصع ف داصا و هدک دروک 1

 زاس ما ما هدنلاوس ولد نکسرو روم فرش ندفرط هن تابحالا

ESTEE یکی اد تب EOE 2۳ فک هرکس ج۳5 دز مک می E. 
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 نکا .دراش چو قوذهدااګ رافدلوا نیڈد هلع ار هلبا دازدرک بواوا
 یرازوک ندنض ره كع> عو هلاجد كنس هع را كن رزو كهاش

 دمع یمرف هسا ردنا وبا يک وال یهاشداب هدر زوو ندن۶) داوا روک

 هللا الع دن رازوک كنهدازر زور ندءب دل وب دعوت ود مردن خر و 1

 دیس هک رکكرزو هجتادص» ثلث دقوالا شال یا هلغمر دشواص
 را مشهد رو م تدمزار هنن رزوا كو یدلوا لخاد هنح 2 رح

 لوا رمخ ن دند داون ی دالوا كکرا بودا عادوهب ناق مع روک ذم

 لرش نکناهداشاغو ریس هدنرب كهاکتهز نوکر ريخ یدلوا هاشداب هرو و

 یدروتک هل روضح هلیلاسرامدآ هدک دروک یکیدتاارشو عب ها یورو مو 5

 ناسحاو هیطعندب ران رهش بناح ندد دلو اق ووو اعطو لاح مقاول رش

 ردد تع“ ندنفرط هاش هدک دابا راځا هاو اعدونیع رسوب هل _اومأم

 هل ول ل « AE هل اوج ودرولتد یزرمهرم ته دراز هد دنا وا لاوسود :

 ندنوبهدکد تا م اراود هلل وس سد رضوط هسا هن كمان معا اغ صا یروس

 مارح یه E اط نر هاوس یدیدردکنس نامر 9 قاب ردقو معا و
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 ا ea کر ر مست

 یالو۰ هل وب ندش هلکعا تج صید ربح و ماحرتساو یاطعتاوبد رم وا

 یدنراه.>ندنروطحیرشود نوتتسلبا ی یک دار یرلت مطح لاعتم
± 

 زا و تال د كونا مرولب یکغیدلوا ےک کیت e ا
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 هلا زور ندن- ثر لرش هدو دلوا فذاو هلاحو درک یرد ناق ه.ش

 لس بودا نابوب لد همی هک رد یرش هلی هلاوح ناتسذاح متر

 1 ۳ 1 us کت ی دا ندر ام دوم ہد دو دحا

 ۱ 3 زر اسباب دا عضو هد ك ا هلا سول یرالءاو ۱



CAT) MN 
 ا ی انا تن و نشت نو تست ترس ا دالا

 هد رم ده اشداب یرد نفد داوا رپ دمت ههوو ارح د یراوجی دادا

 لاح قر هلو ماسو عاص هلا باتش هلشیتبدلوا كن نف هثهرب اب هدنراک داليا

 ییخلدلوا فرطر , تتلعو هناهاأش یو طاس رمخد هدلاوس یی رطاخو

 قر هلوا روس« دملا قوفو روحو داش هاشداب داکعا هدافا رکاب
 هجر هم هدلاو مپ من ؛ بوریا ت تولح هل ردام رب د یدتا تدوع 0 ا

 مدلوا هت سراوو ص الخ یلاعا هد ند هشه دم تاع م داوا راتفرک

 تاوا دم اکب تولک هما ندوب دلو ندناسق نوح هع رص تاع هک رد ر کم ولد

 ىج هیلوا م ردق هري یصاسو کج هیمای ہدل اطوا یببطندیا

 ندرل زوس یکحهدبا هداوا رد رکم ولعم هلند اهش مهر اس ٿ ال اعه

 کشا رواوا هد داعتعا لوا تودنا سج ا کت نهضت یاوه

 ۵ روص و لکش كدا: لدا سروا وا شعزا مس راک ر هم واطم

 تاوا رد کر مرد ن کلردقو مع الطاو فوقو ىل : لاه بدل وا

 هل-یمادعا كن اطا ناسیلوا رک اک یساوددل,«طو طرمش یکتا هدنفح

 هس اود E ا یدع دوا نا ر ىجا نو ر ۳ نوعا ے 3

 نکیا مزال یس افا ل دمعو طرش نالوا هدنفح كنون دل دلوا باباش

 1 اصوص هبهدب رفار زر ھ لاول هللا ند لح ال 9 و

 زوس و و ردبعو ن هداز ندې اعم حیجج لوک وکن ندن دمع هراس اشداب

 تایتفافا هل س ه دوا كياذ لوا بولوا یولعم كس هفاک كزاتسدرز

 تبیغو مواهلبا دمع ضد یهاشداب هلغلوا یعوعس* کن لج مهر دلوا

 زس نسق اب مدتا هد ها ی هرطاخ ن ردلکد هابتشایاح یراکح هدا

 ی ززو سوب كن هلفاع مخد همععم نوتاخ ی دلیاتوکسوب درکس مو

 یافیا رکفتلاب ی مالا سن ید هاشداب هلکعا هدافاو ض رع هه اش |

 کالداماد هلاراص حا ۵ روضح یرم> او هللا نعت یخیدلوا ۳ ِ

 کد یدلبا نامر د یدک وا ترام هرم هلباتنسابلا شا

 نور نوعا ك هروکر دمدآ لصد هدماکنه یکج هلک هیارس كرمخ

 CC دب دما ولاچاسا ماع هام هدربخ ںواوا بقرم ھن اشا

 یوراب زو دقورسهدیسرونو یوب نیک شم طخوت ناوسح لاب و لا
 قوس هل رم هللا نینزانهلل ون ماررمغ نم همر هده اشلایدا نقی داوا
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 8 تو اد در هک هرباد هس طح و مرویا ۲

 دا هاک رد ر هکددروډ لود 0S یزرحاعو هکزوح

 دلا أ =| یافز هع وج کز كوك هر -> د دعا ی زا وم رە

 قوذ ودنک تودنا س ر اس هرم نوت نوش نس هراد"هرادا یکبد رکو

 ندن راد دنلوب ندنس هلا E رلنول یدلوا لوغشه لسا و

 ناساوا OE < دک دا ناکا یزلتک رج هدننعص ناکم لاو

 ۱۳۳ و ها 2 لو جارد نیم هزالبف ها یه دک
 ندارواوی دتا عضو هرو را ص هعشب هفشد تراب وڈ قار اب فا و ندر اکر ك: دک

 5 رد ا داو اا نالوا مع یاب کلعطع روش زن الا تک رخ

 هدب دم تدم بو وا التم هنلعهع رص یس هع رک كتتهاش او كرش لوا

 كم هع رک مک هاشداب هی دذ وارث وم یج العكسطرب هد هسلایدلش اح هنناوادم

 كم و مدرب و ه اط لوا ی نو هساا ردنا لازا ترط یا سلف قعد

 مادعا ی دم نات وار 13 56 ی هر ودا هدب ودرا ج العو توروک یی دول

 هراڪ بو ن ا لع اہم 5 ف کا دع ولد مزدبا

 نا را دم را رمش هدقدلوا فذاو ه هیصفو رخ یدشلاق هللدرد خد

 قمر دشواص هلنا اود درد و: تتتس هع رک كهاشداب لا هنوعا

 ینلدشواصو مد معتم دفن یادو ۵ را 2 > الع هحرک ارولک ن دلا

 ۱3 هاش داماد ندی دنا تارام ی اح هی وا ن هجن یان

 لصاو هه اشد اپ روک ذع ماس یدردنوک رم ود ملکد ید هدنلما

 رادرمخ هد داوا رخ و راسفتسا عسا نودرونک هش وصح یرخ هدف دلوا

 9 وردو هه اید متحد یربخ بود الو فن هلع" نتف داوا

 تویلوا لوو هل شو اح هن هروراقو ضب هدق دراو هاب كن هداره اش

 دکدرحا هروک ذم یوناںوزا هللا وص یک ر نالوا ندسحافاهعرص

 ںواک تق اطا هنسجو توق ھن دوجو نوشواص لاحرد هروک ذء تلع

 ید دلوا نامش ند:# داوا شعاغو واورندراتفو ق وح كي هروک ذم تا

 ههاش روضح رارگن هلا حورخ نداروا مخ یدراو هب وشوا بوتا هدر
 نوک جوا هاش رنخد یدلبا تع نع هتعاسیخ نالوا هدرهش جراخ نوت

 ندنلوا هد ودنک ویدقلاتنوک ی £ درد قر هلوا هدباوخ هجا حوا

 لکا هللا بلط یب دهعطا نل دلوا دنمو را اتکهیفق اشرف :نریص هداب ز

 ( یدانا )



 ۱ ا داوا هدکسعا ماسع*ابشوزورهدال اصعسا كن اس یی ماظتنا :

 : ردد وب ید هراح تلوصو لاثمو تااخ ت هد یسهمحاص لاجو لاک هل وب

 ب وید ردکس۶ ۱ سومان طف اع هلبا ناناج قارف راتخاو كف ںوقبح

 مدلوآ رم هرل ت اڪ هدانز ند ےہ دک اج اسو هدرور هلا كد

 ٤ ا 6 a ره تودنا داماد هم و ڭا یس ندا نار ذک ند مزی أ

 1 كد رک ربع رح یدا ندنلمف كا صرع ناویجح تبار اتطعو ك ج ۰

 ودتاذ مصرع ل صا مب هللا سوب ییتسد هدکدتشلا یی زوس
 ڪڪ |

) ۱ ( 

: ۱ ۶ 
 كقد نا:هرد نماد هد: سهر اد لد رک رخ ی دیا شاو ایس هتسالد و نوه

 لدرکو مادق او سو لب هدنص وص > قاراد هک و قانا رس قرەلوا

 ی

 داود لر دا صد وقت هر ی روما كسهراد هلکلاب هدک دروک روک "دعربم

 یدنوط مرک ندا مل وتم هزج و مرکع هدر دنع دلکعا هدهاسسم هلو مربش

 هاکورولوا لوغشم را هشب دناراد هنهافر كرمخ راب ره هوا یس هع رکو

 هح رکا یداردا لاوس نب رطاخو لاح تولک ناب كرمخاروتسم هاک و

 | ءدنس دعا اطهو رکذ هل ودنک و دنک هد هدا شاوایسهدوب لولد رج

 رانو ليو یناژرا هیاب ورسییو ساق والث» م»ییارالدیک كن ہک ر دلک د ا

 | نداروش تواو هراحواود هلرفس هرالتاو قثعءادو نالواریخ و دم> من

 | ناوخ *زب ر كنسو یداوا هلکت انعوتمه كنس یس هداعا لمعشج رون

 ر دعو ما و یی دون نه رک را گلو هل وا صعق مور و نورد

 ا هناشیاعذ نیلاعلا نر بانج راک ندر دقو تسد كم ا تاف اکهرکیانج رج اع

 هزم هکر وشنب نوسلیا رو سسم هد اع یکی اورو أم هل بار کنین یزکتاذ یرلترضح
 | ندامرود ندمرا وراک تیافک و رو٥ ند مراد هکر درلتفو قو> مدرب و تاقث

 1 عهلوا نیعلار رفهلبا م اعلعتهو تع رع دم هلصنزادعب هسدارولوازک لود

 هناخ هنکس لے ان ر زوو و یدقارب شن اب وک وا درک هلیسءعد
 | هل صوص > نویلشاب هغ شلعا قرط فرط ران دیشلا یدقاب یناج كس

 | ندرایغا یساحم درک یدلبا نینا و دانرف هللا ناب رک ك اج نینزان رخد
 ندم دنع لک د هکتق راشم یدازوا نوزوا هل وب كنس نب هلا هيا

 هب هد ی هداوا ول هک نات یدبد ردکع | كم ها توت "هدربس م هس

 تاقثو راب هرکتا
 تست سس سس
 ]۲.7۳۲ جا 3 تا



۹۱( ۱ 
 تا سد سم ست تا سد سست سس سس سس اس

 مداک و زر ورخ هرس هدش بورد وک هرداح هاکنا هدر داک تسار

 ا ىدا شاوالصاو همايخرمخ اهق او یدند هلوا شکر دق هر ی دش دک ردلومأم

 هراراکنهدخ نالوا هد هجراخ ما خ بقعرد ایلایموم درد هناخ هبحاص

 نس ارحا یزاون ناو تباعر ید اک هدنفح رخ توردوکریخ

 بح>اصراب د ر ولا هکشنرود رب بوډا افساو ماعطا یریخ هلکعا شرابس

 كح ورد رب عام فال و دک تک هننش هع” یفوماشخا یکبدرک ءایخ

 ند هر دع *هریشود هلبا هاخ هبح اص هدک دابا لاوس هنمادخ ند. دتا هد ر داح

 راد دیدیدلوا هل امرف كرنا ین اکتسا كح رج ناوجو هک زکب روص

 ییاشذکر س لر ںواک هاب لی ردب هک شنا ییاوحو لاّوسو 1

 فدا و لاح کرک یدلبا ناس ی راكد رو ؟ هرداح ها هج صل ل

 یسهراصع تكشخر ا كن رب ردراو تخرد یکبا پی رف هلحوب 2

 یسهراصعكنکر كتخردرکیدو هدسعلع اص لرزوک نالوا یعاوال» كلوب

 ند *راصع لوارگا ردح الع ب رغ هد شو اض اک تعلق ةع رص

 رواوالصاح مانور هدنما نوک حاقرب هسنلوا عضو هنن رازوک كن ہرا وب

 سول باب و تسد كنس اا هدک دشلا یو ن دنر دپ یه )5 یاد و

 ا کک یکی دروک ندشبخ رمشو ةمرح هتک لھ كتنکب وش بودپا
 هسح نکدرخاواند رک هسروس تھ هکر اک كن هروک ذممراصع ذج مع

 كش نقد رک یادد ردلکد هایتشا یاجزگغحهرود هدهاشم هلرچ كن

 ند دلوإ يجدر ًاتسندنلاح وب رخ هل صوصخ نویم هل اط هتسه زا وا

 ت و زا یراق ار اب و ِِ قاب 7 توراو هروک دم تخرد بععرد

 یی دشب هرکضذ دنرو ره نوک شب هلا لاعوت رب دتبا دنب هن ازوک لربخ
 یدلاق را ندقل ادا بواک شش یر دن رازوک كرل هدن راک دا هداش 9

 یشفید) و ارجاع ندنرک تی کكيانأت 8 تانعو یک دروک نا کاخ اد رک رب

 ۵٤ رک یاد وا دد هرانخا ی راک هد ندادو ناخ كردبا نایمرد

 نارمح هغ دادادخ نسح هدک دتا هدهاش یه هدنس £ یناوج ورخ هروک "ده

 اعور یژابتمال اه ام ك ساخ بوایح كنم رزوک نکیثلوا یسهدو رادبواوا
 نوت ندنکب دلک ال هدایز نادنح دص هناا و لاتو لاج كرمخ هدقداوا

 نزول كن امبلایموم *هرمشود دجرکا ید رخ یدلوا یسالسنوت

 3 دید داوا ر عظم ه شزاونو فطایودیشوا یا رمشراتفک هد هسا یدم روک

 نوت )



۳۳9۹۰ ( 

 نالاو راوک وسو نازغخو واژ هداروا ندنغزدنلوا شا ناک اک یتوازو

 قوح كيندننارنم كن.تنشوح دارکا هکر a یاب هکعا ناشفو دانرق

 نوح زا وک یراع احد ریاوحد ر کرب یح حا ہص را تاناوحو ما كا

 هدنراوج روک ذم نانا هد هءدد ول شع اردنا رف هرلورط لوا رار هل ماي

 كنکبدرکم وق رم شعا نیش هع>هدهاکا رحر برف هل یییداواكربخ

 دمشح ن اک هدهروک دم یاه رخ لغو | یه هع ر هر ش و در :عروراد:سحتباق

 داکسدا نیناو دان رف ر هدئنیس ند وع ه رداح بور داوط یسنس د ند

 ناوحوترب ناطاضهدن وخ وكام دو زاض7 لطیف ندلوپ وید ةو اوا هن انآ
 ناوحویا بوراو هدحوا یاب هدک دروآ ردبا زانو عسل هعح باج

 هدک دید ی دود هلاح و نویغا تقفشو محر هکب ابتش كس ملاط نق

 هک وس زوس ندا رسوص ا ردزارد ك مدصف مد نيران یارمح

 لوا: نوساوا نوح هللا هس ډاراو بآ مارب هدک دذع رکا ردقوب متال

 هکشداراو هسا قولوص هدکناب رکا تسا لاوس داال ه دود بارس هد صا

 ۱ ربخو یدریو هم رس یهزوک یک هدننشتسد بیفعزد نان ید
 0 نکبا شراو هنس هحرد كعا عادو هناح یدتا شو ردد کیدتسا

 لق هوا شع ا هدهاشم ندرش هک هنره هزبخدو یدل ود ناک ندی

 ۲۱ كس هک !مدک دج 1 تفد هنس هدد لر رم د یدلما تداکحو

  هدهسباشعا نط كدلوا ان انابلکبو دانیش ار هلرار هخ موقع کزوک
 هللا یت I مردا لوم ۳ روتلوا دما صالخ ندج ز و هروک هع طظ د

 رولوا بج وم یکم 5 ااو E بیطلا لوا ی رطاخ كربخ

 بولد رولوا هل م اش ردع رک قح بانح 3 هروذوک هندی مز یس

 ید رودوک هنفرطكد ردیخنوت وط ندنتسدو بوراص نیرا زوک رم

 یو بودیا مہا ۷ د اکا یرمخ هلا یداصد هت رب كنب راراکتم رح هداو و

 هنس عح ق: هدااو یسودن تودرووک لع یتیدلوا رگایح مز

 ۱ هذخاوم یو اب یسهدلاو یدلنا لفن هن ردام یس هصق رخ توراو

 || لدمرونک هفرط و بولا نون لدروک یناوجونر هدااخوا هکنوج هلبا
 ردیا تحامسا زار هد نه هیج دس نلوا ج زوال ول یس هراح هک در اش

 ۱ هدابژ نکن مدروب رونک كرد و مدلا یا ن هدلاو یب ونان هد دد ید

Eراکم دخ  ن الو ا ند راما روی هکع روب هتسها  
 ب 7 سس طب تست تم تست سم اس سس سس سس سس
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 قیسهشو نالوا یرخ دم رخ هده رط یا ا ی دیا راسلوا لو هرارحا

 اردیک یدعا هظف اع نهارداز دوج وم هللا ین انو رص رشو لکا

 طارفا هک رل بدلوا شود هناب ابر يکي دتا شورخو سوج كنرارحو راحت
 هدرالحش یرلک دتا دیمار اعشچو رواوا باذم موم دام نهآ ندیم رک

 كشم ر ند وص نالوا « دن دنع رش یدنا روش ناوک تارس شه چکا

 | دوجود هلی ابیلوخ روئاوب وص هدورابا هسذارخو شعا ناهش ییولم

 | ندنرلوبید نوک جاق رب هلا لاس و هل وا شم روت ب وا ین وص

 و مفد قلارا قلارا لرشو تودنا راک دناح رخ الوند رلد دااو

 نایاب باتو فدردار ند زود دلوافاو هنغیدلواوصهدندنع كناو هنخیدتا

 مرک و فطل ید نازوس ی اج ره شتطحت شتاو نابرپ یر 2

 ره ود ترا دام هصح هد ندوص نالوا دوج وم بودا ناس> او

 ا هيس هدانز رخ یدلوا رک راک هد هسا یدتا 9 ره هوم ز دقت

 | یراهب لر هبانارک لعا وب بودا ضرع هرش هلغلوا یرادبا لا يکياراد

 | لرمخ رش هدک دید هلی ناسحاوصرادهمر ع ه دا e ردکم ولعم

 | یرره وج وب اکب یدعت نس روب هدا هتف رف یب نس هلا در یتساجرول
 | بودا اوعد هدرا دراو هرهش هدءبو قج هلاوص ردق تاکید بورو |

 ۲ هب ورمک همرر و هدژاداعم رارهوت لوا وص کس ن ردککج هدادادرنسا

 هکر درد وک لصد کید د كنس هدناوح مخ ید د نوسلوا لباق لا

 ا ردراو ره وک وا لب رش هدک دید نوساوا لب اق یدادرتسا کلا |

 تاک دتس کم دن هل هر دارد ا شخاک,یرلنا ردک رازوک کیا كنس رهوک

 : زسهدآت ۱ 11 ش د نم بوک کرک 9تیر
 ۱ یژرهوکوش رواوا لصاس هداف هناکس هدلاح تاک دتا مو رگ نرو ید :

 ۱ نی٤ و دمعیک تاکیدتسا ررکح هيع ا دادریساو بلط ندتسو م هرو کس

 کاک دعا دارا ا یار ى تول ها رے هدنداع رس یدبد م هدأ

 | كربخ هراڪب یدید معا داعګا هلمجور هاب و دنگ وسو هناماو دمع

 ادو نب د رلزوک هن 9. ص ما .هاوخانوهاوخن دلتا داوا شعاراک دن اخ - ترا رح

 لاو درس هل يسعد یژوک رایج - یی وص روک هرش تولوا یضار هكا

 8 هداروا قرملوا هد. طاع هدنوح و اخو لازا یسا * و لرد تارمح ها رهخ

 1 هژارا نع رون رخ هرا عب: یدلوا راددا هار ور هلا ا یتسایشاه:اک وكر



 بويالغان ف يعاناو یت قلا یاو ید وط یرج ا بولد نس رول ۷ ترا

 ند راناو فیطات نس اهفر كرج ات هلیم الک نایاب یدروناب هفرطر

 هرح ات نایات دعا تا وم هن رلهاوخ رطاخ هلم اعم وب هلک ء۱ راذتعا

 تحن اصع رانا لبا فقوت زار هدعب نایغاب رلب دابا: ضاع ندا
 قم "رک اچ تولوا هجوتم ههیقف هرکصتهدک دابا لاسفغا بوش رک

 كل املکو مالسسا راد» یوتف تاکید رب و بول وا نرد مح ان مل اع نیس
 هلا لوخد نذا الب هم اب م هدااح ید داوا مارحو لالسح هد راف

 عحقاوالث.ولدلا ندیگ یتساونف یزاوج تاک اکعا مابو لکا ت ال

 بییعذ یرلعا تراسح هت اروظح كال مج ندا هدهاشم ندرلبتفم یروما

 یدقارب هنا كل رجا هلا دن یتسدو یاب د كمف تولد ییروتاوا

 مکح هل وسلیصالا دیساا ایا نودا باطخ ةف رش هرکصذ دتفوزارو

 نالوا هد نرزوا له بیا رد یرکسعو رکا هم روپ لاصفنا هقح تاک

 | لضفو ره اظ بسحو ره اط بسا ركنا ذ مدعا ناس ام دةم نق وقح

 | لال اکس كمارک قالسا مم «دیا راکنا هک اشاح یرکغو داوا ی-اص رهاب
 نس هدع روو دهز را و تصخرو ندا هلوحد هل ناسیلوا زاحو

 هن راهدر لاسعفا كشاوا كل اعص هدلاح كغددل وا با هکدارشا یابا :

 ید ن یدنح بم الب نابغاب هدن رلق دلاق رکلات ها یدنج هک استقو

 فیتساو ذخا ین كنت ال ةداز عم بودا یوعد ناز هدکاح روطح

 نابا- و تشدو هی داب .ار یاشاودرهب ه رلذطو لع یراکح 2 تودا

 0 وص نح هگاو 2 ی: راهارداز فاو راهم هد صا لوا نه ول داوا

 دات كس ۳9 a :سا یو , ندرلُ و ول رل ل :ا ب [یصمسا ها با ر

 تولوا رمطم ےب 5 کا ,ایسلا ۳ ج لر ع جم ۷1 د ا روشد رش ۱

 ی e برو ا TT دیا ۱! طم هسا یال :

۸۳ ۳۱ 
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 گالهردا هظفاع نس هیعر والم قیفش با كو ر داو لضاف ماماو

 سس اوج دعداع3 و لا له هح بس نس ی ده ئا هد اوج

 هل دلوا هدیتعز هکلاما تاغو نوهآع ندرس اوئلا ساسو ندزساوک و
 هد وسار ار هللا كټ افعاتم هد نه هزاهاش هاجرب ز هلبا رطاخ یافص

 ضرالا لقت دوز یدل یدید مردنا دارم یکم اقا هدلاح كه دلوا

 ها درب كا دعس تد هر ۶ رغ یس هحوز یرغوط ندن روّصضح كامع |

 ین افلاو مر ؟ یکی 1 ۱ هدهاشمو یتالک نالوا هلا رویط ناطاتس تودک

 رس طعم نوید تم تناح ها هج ون ها طاتروصح ندر یسکیاو دک دتا لقت 1

 تام ا یلاقز هلوا نایسد بحوم ۳ رلع دو نطوناس>او ماعدا یرلفدل وا )

 رلد دلدا تاقوا را رعا"مف مع هلبا لات یافص
 هدسنتدوع تودیک هرهش ا صل الجال یسبرب لناتسب بحاص تیاکح)

 ی دنک نن الط احو راغا كسغا هكر د روك صك“ رفن ترد هدنغاب |ا
 هرات و لر رها یا اورو تنا ثل لکاو فرمصت لک .یللام |

 البو تیحرو تشانب راسپظا توراو ھنن ا ندنکح هیم هدیا هلباس

 مارکل| هاداتساا منا هلا بی وصت و ني سك ی راك دلک هاتو فیلکت |

 نب یسل رب یدتنا لاوسولدار کس رولوال وشم هللا س سا هب و ر کس رک رس |

 یسجمچوا مرو اوا ندا داس یافیش یرکید یدید مد اطلس نیک ات

 یرکسعدلبا هج و هرحات هد رها یادتا هدک دد مرح ا یسحدرد عداد 0

 هطد اع رلامو ضرع هلا سس كرتا رد ریظتاحو طداصو سراح مر ۱

 فد رم هک اما زروال تنم هرغ اج نفرد راو ما ندنفد دناق هب اق وو

 نفد رشت یمن اتا ندنغب داوا ییولعم كن هلج یناشو رد كن رطح

 رانا ۵ هسدا رد یهیقفو ملاع رکا مردیادع ندنک رب بایساو تداعس هام |
 هل ازم یمادخ رانا زب رد" رعد تسار هد حارسو نه شه هدااح ره

 یه دسار ندرلنا هعقادصم (ءالوا هکلع امودبعلا)ند ریغلدلوب هدنس

 هکر دراو كقوفن هل:مج هن هه رزوآ مر كنس رجاف رجات یا ربع عیرد ١

 یگ :امرو لح رفس ےب نوسلوا كني الص هل | 2 رغا كاتس قح رەب

 ران ما وسع کا هدب ولوا مید کس دوخاب ك دلا نوناص ی هللا لوا

 اليس و رب كج هدا لوا ن .E ییلام حد مب ۱ نس رول هدنا

 ۱ بول دمکلد نوه نعگوددو ۴# 9 مکیدل 9 مب نسهللاوال ردیهراو ٍ
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 عر انو ضار ەد رمالا تبان كردبا تفس یک امم تاک رد یال ام
 یس ەنطاسااراد لرويط ال هروک دع لر رلبداوالصاو هلعرب لم اشیط اغو

 هن روصح کم هللا ن .3 وت هده اکر اب جراخی ید "و وز هل ها وا

 یزک هناکولم باتعا لقت هک راو زکک واعرب هللا مايفهدنم دخ مفومبوراو

 "یلاعرظندسارولبروب راوارس هرخیلاع "یو طایسب ر دا زا و اجر
 | «زک هناکولم نوپامه "هدع اسم هچ رکا نوسنیا فرست هلبا یها-ش

 ۱ ولد وا رو ید ود یرغوط ه9رط یکیدلک ےس رول وط نانا شر

 علا عود وب ےک رس وک لو یور ندرورط تم فرطهدک تا نادیعا

 | تشهد ردقتره م ولظم كيک یدتنا لاخ دا هکلم روضح یب ید
 لازا لا ف هدک دلبا فدا صو هر اعع یرظن هد ا 7 ایحو

 هلعلوا لح تل دف را واو دال تولک نوق هلو هلبا .تشجحو

 ۱ كن ۳ "و ول یدلبا زاها هراس واعد هر نمهز زا لا هدکلم روصح

 | تودیاباطخ هر یدجت هدهاش روضح هر دصق یس هلازا ایلک كتل

 ۰ كح هدیانیس زن لیهعو همارالدع قب رطو ح الصا یکم لاخ ردن ولطم

 بجو: یرودص حرشو ترشابم هنلیصدتو طب هسیاراو كن امولعء ||
 یلعخ ید هد ے- لدا تردقمل دد هدا را فد اطا

 سابا وا مر اع هم ر کو هدمح تودا نءر 6 رار )و قرطر ایلک

 ۱ کد یدلک را تای »ره دوحو فللادعد و یدلوا ےنلم سه هک رج :

 | هراسللا عم هدنس هظاره كم اکنه لوا هکیدیا شا نارادک نیس
 ۲ یدیشلوا جد نمر هد نهد اود دفن یشتاتعاثعاو هدلاح نعل دل وا نوعم

 تولوا رشم متامازا هاودا دع حانج ل امر كل 4 ووا لصد

 نکلرولب اع کود: ]ی وام اڪ الم و یو ا اراد نو اک ر دک اخ

 كاا میا اا e و و ۹ تا نالوا

 یسهدساق یارا نر )لع دو ۳

 رک رده وذعم قدلوا صالح ندد اص ہررو دناکم رس هلغاوا لطا

 ۲ لداع كالم هک ردومشمو ردشعد ( ناملابصخ نءربخ ناطلساا لدع ) ۱
 هی سس
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 ۳۳۳ دن سس نشه تن سان اد ست ست ات بنا سس سس ناسا نم نم حق نت تن
 اما 2 اقوا هد)اح ینیداوا برطضعو سو امویاوسرو لیذ رل د هننافو ِ

 ۹ اهضا دنا رم یلوا ھن هند امر کاللخ ناطاس یس هرات كرو بودا

 هلې حول تاک وام هل اعم و دوو دل واعصو نع مط رغ ندلعت لثو ید ۱

 یرلض ارغاو داضن یررطن تاکولم اریزردنوا قلوا كم ولعم یودیا |
 1 ین ناسدا ندیآ داره قا وا علطم هردو اض3 رارسا ردرامدو راوب 1

 هک هدر و لضفلا ااا رداد نونا رظا هسته بش ناکلم دب صاو :

 هبقا مرودلوا لال دت ساهل رهاظ هنتطاب كنلناعسو لئاصخ كرویط تالعو |

 نسهیعا لوهد ند الا تشفاع هلا هک اسهو لامها رطد و تلععندنلاو>ا ۱

 تکرح هروک اکا لالدتسالاب ندننس هره اظ ده اولش كکلمهکلب |
 تودبا ندوع داراب ارفاط نده اک دص یکلم هکناعق ردمزال كکدکعا |

 نامز تقو والث وا نسسرروک شلوا زیربل ندراکش موخ یس هلصوح |
 حانح طا هس کلم / ودمد لوشو ردتفاطاو هلن ناواو نراظطش 1

 عارف ماناو ط ااا نامژ ت ةولوا لک ردنا ده ۳2 شا در رو روی

 | نسەکردنامز تالا قو باوح رارکو لاسقم ناتطا هلغلوا طاش و |"

 ننااخ يا 0 هدو ر و نسا ان هدوسا هدناماو نما 4 اس هل

 روضحهدرل:ه و هلتوا )۵ هروک نویعلا رک تها هضرا بناحوتءاصو 1

 زارنحاو تانا هالا تنا ند ةهروطهدناب وندلوشمو لوخد دکلم ۱

 نع الوم هللاا رج هدناوح ید هدک دید ردجاوو دال كالو هرژوا 1

 ماصاوب نالب رو عل ردو لادن هدنعح یراهه رح مرد دیع هاو دص 1

 میت * رک لو و وب و لوا اب ناهح ؟ءدوحوم ناز ار هو رح ره كنامرهوک 0

 جا ی یاهاود ¿ نلو وقف قح هلوا ب EL مه ز ۵۰ ق و <" هفشرا ند زر 1۹ هلو س

 ییدصبودنات تدوع 4و زاورب هل الر هداروای یدح وب ودهدع)یدلبار کیش[

 ۱ رد متعهد وص هلرجررت الا ندکلفل اذبقو مزاعتم هنر و ط کال منا ەە مالا ۱

 یو رع توداامدا رسا امس ناس ندنس هب راحراهنا كرو ذهلبح هکر لیدلو

 نددوعص هلبااوه (دراکفا دعاص قر هلوا ناشف | قرع یتییج كم ھو ن دبا لخت

 مو اسا ںوناک 3 هد هر شک 7 اوم و دن احرد لایطا * وارورصاق

 تع زع كردنا نارعط هلا عب رسربس لع> هلباوب قد ید ارواواروبګ کا
 (ماماتامرکلالهال تناو و, یدنش هوسا ماما لکل ( هود و كکو رل دا 1

 دوعصاا هح رام یالعا ندجحر ادم وب و راد ۹8 ا ناط> هلا یس 8
۴ . 3 2 2 : 
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 ۱ ینا تنس E تناروع" ندو ول ید هدک دد رد.1>حناه ر یس ەصو

 ىدابازاغا هلق هلکعاز اسد

 | ین ههافر نددنه ةنیصر عا كناروه هدنساننا ی ۵ رات زوب نکس تراکح)

 | ندنعب داوا مسو نیتم هداعلا قوذ "روک ذء فعل ق۶ا بودا هرصاګ

 بویلقصین اج كرو” ندنف دم هلوا باب زظ بوش ارغوا هد دم تدم
 ھه رت هل متت 2 ا هلا ریدکت و هدخ اوم یرکاسعیارک و ارما سور

 هنر سل و طض كن هما هوة ون نالوا لباق صف هلبا هرج ته نکیشاوا

 من لو نان رو هدیآ ت تست ند رککلمت ناز هک در 2 کم |E, 5٩ مدع

 | ىب راشاب یلود رابکو الکو هدک دعا هوفت نب راهلاقم نوساوا مارح هرس

 || بویلوا لنازیض هل جور كرویرلیدم هرب ویاوج بورپ دنا یا شا
 هنروصح هلیسح ید روعع .د هسلا ید | تدوع هنس هح هح کا

 || راو رعمارپ هدنم ان نيج واق دم ندنن اب رقم كرو یدلوا نره هریک هتک

 0 لویعم هدلاحرهورق ومو لج دال اسو نيعاو دم۶ هدندنع هکندا

 هروک دمرتما 9 ندنعلدلوا ذذ ات یعاجرو لوعلا دوعسهو ی ًارلا

 | عاق یروع یعب هنس هلازا كترع یرلق دلوا راتفرک هلا تەجا رم

 || خدلوا راب دایا زا سالا تم هکم روگ ندنس هرصص اک هروک "دم

 دمعتم هنس 4 وسد نسح كن هیصق و نوع رارطاخ كن هرو یارک

 1 هاب هللا لاطا توحا و رباد هب و هروعت نایحالا نم انیح یدا وا

 | ۸ هید شمک هوم دی بوئلوا حد هملق "ریکب دنا هرصاحوب الا انالوم
 ا درج کاو نچ هاوار بات هلا ییصح ال نفراصم ید هناوا هد و و
 بععرد بویلوا لوغشم هلباوج كنا روع هدکدیدمردا نط نه هلوا لدب

 || بویلبا سا یی راضحا كص ر ندرانلوا مد“ هد هسیسخ تامدخ
 دجش روج راد روک هنروضح یدآر رظنلا حت لئا شاو لکشلا یدر

 كناو هروک "دم صع بور د وص نس هساا ناشاو هدنرزوا كایحوا

 عایضو نیتاسیو رادو لهاورامعو کال ك: > واق هلبا سالا هنیحو اق باو ثا

 | نیس هلج ا راو یس هنره ندلاقناو لاجاو لامو دز عابتاویل دو
 ۲ رود نان همعارپ هنیحواق هکیکره بویابا ناس>او شخل هروک دم صح

 ]| یلاعت هللا عسقا هسیا رلیا تبحاصهوتاساوم هلکناو ررګا وص متویرپ و

 كرو نیح واق یدید مردیا لرز هنس هل بم نیجواق ید یمدا لوا



(Tor) 

 ا. ڪڪ چ ڪڪ چھ پټ س

 لاصوا 3 نا ربط فال یرار> اعو ند کش عو مرک لاک مے داص

 الابهد.سریاکم تفر لر وک ذم کالم هج را زرد ازای واحر یزکمروپ

 قونالا شب نمادوا نیعلا رب رق هل.ایهاکردلاخ كميلارانءو قویعو

 رها لوصو هلا هلو هتلیضفو ف رشوب هد دسرون روک ۳

 | یراتفهشو تج مههرغاصاواب رشلرباکایاسور هکاصوصخ بواوا لومأم

 نون ندنماح رتسا وب تل دی ودول هدک دید ردرھاب سها ی هوا ناباش |ا

 ۱ له دعتسم نالاععو قدص لعسم جا SIS یدک یا تولوا

 || با ع كست ورهککحو رلا فیفخ تاذرب نس ردقفر بیس هکاقح

 | هکسا ومأمرب ره یلاعت هنوعإ رد> ورا تحارو بلق ءادغ كتب اورو حوتفلا

 | هاو دیدس یآرمرولوایخددههتمرارب هلبارشت اکسیتفج هلوا لصاو

 یرلترمضح با-هع ار ز یدلبا قوس هرلارول نس لدیعس لافو دیشر

 0 هدن رلعح یبعرو ےہ د-عیرطدو مع یدوجو مسج لضفو ماحینلخ ۱

 0 هسا دعایس هن هاش ههدص ورک | دریا سرک ردهطع لەر ےحرو 23 ۱

 | ردلم اش ساق دصا هللا یناسحاو فطا رکشورش دامو لتاق رهز |

 هبلاراشم هکنوج یهجو كن دعابت ندسان هلب داش |ماقم هدلج هورذو

 بذكو هعننصو تن اخو ند دعب دخو لیح ىرثم ربط كنیرلت رضح |

 | قدص نمک داقتعا ءوس هننهذو داسف هنن رطاخ هلفلوایاخند هعیطقو ||

 ۱ كالوس یزوس نایلوا صالا سلو قحرملی یش یربغ ندصولخو

 || داعبا ندس اوسوو ساذخ تنر امو سان هطلاخحم نس ودنک یراوشمو |

 ۱ كهاولدو یامز كناهالع هکام لداک هژرتفو مات هم دنع ےب نس ردشعا

 | ریسیم تاق الم هکلم هدنفو كکیدتسارهار ز رداوا یل وصح ناکما

 هدکشرداوا هدنس هجوم تورک هن روض كکلم هکر دوب اکسرلوا

 هلاک وام تادا هد ونشود یش دع-ب و لذ اغ ندنکب دتا هلم اعم هلمج ون

 هلیک ر ادت لاوقاو لاعفانالوابسانء هماقمو لاحو هلوالهاذراهش زند

 ۳۰۱ كماق رو کا تو الک ا نتقیفحو زار تفر :رظ تاک ام
 صولذنا بست هددسلا عتسم ندهد رط هنارا كنافرعو اع كئس هحرکا

 ردنراعم هند ا تش ح وو هدر ی رفو ES یطاكک و لمار زمرو هراطخا

 هللاذاعم تودیا ل الف هدیسر نب ر دقو تعفر ك رافداوا یضارندنرا هدنب
 ككل روي” هام دتموب مب و ردک الهونالادخ یس كن رل. صغ یامت
 E ESET EEE Ram خخ

 (  EEی )
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 رویط هاش قد ود م ود یو یدبا راو یساوْأم ژبژب یرلک دید نا وط
 یسهرظنعوتروصهدنناذد>بواوا ندنس رو ل نم ك و نالوا

 یدا تادر یحاص نم ی ارو ناص ل لعععو وا ول وه نسا

 توا وا لخاد هتساح لود وب هللا هماقا هدلع رب ی یدعس تش یدج

 یوو یفیط) ۵ ید وا ول هلم روط هریرو صح هلا سو یتسد

 ۲ ندنمو دو تسو نکن دک ندفرط هندردا تب رفت ۵ ادب ودنک و هلازا

 ساغلا مشتحا سرا ابا ها ادا هل. ص ءن لاح یدعش هدک دانا لاوس

 ناوضز هتحود كن رمهو نانج دننام ندناهب رذآ لابج مدلوم كرکا وق

 دم دانم نَه هد راو تاز لا هرساعم نه کا اھ هلا تاش رے ع دھر

 قر هئاوا دسر هد A الر هلا یدو تش م هحوژ تولوا هدر تایح الا

 هد اروا قرهلوا م ع2س 97 نالا لا ندم ا ةقناس ییدم الا یوم

 3 ۹ دز هل رعلا لت دد و یک 4+ 6 مو عف قازراو تم قا

 عدومو ثداوح لع اتش مو ف:ص »و نما ا کد دنا شک ا تحارو
 ٤ رگ و دروم هو رکو دژ یط اومو رمعم ہد ص س هم بوآ وا ثب اوع :

 1 رزومه و e هل مو دو كنا ںواک داور هر اب د ا را ره ندنعب داوا 1

 هدا وم أ: ردیا احا ی نمرات او ابا یر انهرکص ندزو دواوا |
 مو ر کا توتیلوا لی E هوزرا وب کال ی زرو-او 1

 نمدلو هک واو زولوا فلو دوان نمد ال وا هلا ا ج 7 هلو ا :

 || كنساقا د هلکا هلبوب نوساوا صالخ نددئاص مسو دئ اکم نالوا رکذ
 كنس هروذوم سوےجو هروصام رک ابیع تکل م تویلوا ییاکما

 || هبا تدصوباعاد ردررقعو بر ممایساوالاله ندعلاق هدنتلا یراقابا
 ترمضحنالوا زویطهاش:مش هجوزو جوز الار ندر عل دلوا شارطد
 ناتج یلاعت هدمح و كدرب ورارق يالا هنس هياج حالتجر ز كياةع

 تادرع ادحو مزو ق دلوا لصاو هایما تاذر ما نیعع وال« كلود

 روص> لنو عو ال مفد هر ها كىرى یر تخت هلا کلام هد وس ۹

 هرکی اک اخ یدلبا رشت یر دلو یدتفارب كج هدیارادقا هدنمما اتغو
 رک یاعصو مرک هل بجا بس هد هع ول "ردح ةهقاسردةنره

 ی دصاو 3 "رکا دانط "رکتفطام ی یاصتعمو رد رم ولعم یل داوا

 هادا دا کءراکمو قداو هدمداع:عا وب یکلوو ردشعا یس ھند هطساو



 م ناکا مب نج اتک هر هد هاو هوا ش ج او قرف هد كيافع هللا

 رک اکس نی هدنناوح قو هدک دد ردعتخو یی اهن اروا وب

 كن هلج یتبن نسح هدنتح یس هعبنو یه ولع تاک اموب هلمجو م دعا

ODیجرو تفآرر امش او تشو تص ر اش دناو رد  

 یراندبا ثیشت .هنس هفطالم لیوا جاا هتتفطام انج ریکمولعم هدکنس
 یگ 3 هدداوتم د> م ای هم م: ہکاصوص > ھا ۱ تیاخو مور اا

 لخادم ن یاس و ردهاوک و 9 ت هدأ هدب دس توروک

 دوعص هدص ام جراعم هلا لعاک دادعتساو ندرلنلس یروما جرات

 | بولقلا باقم افتک الابهلبا نعهرواثموهرواسه وب نسحیآرهدیابوب مدرلندیا
 هکمردنا اجر ردکعا عورش ه واطموب هللا دیدش مع الت وت هنرلترضح

 ۱ هدک دید هلوا هع» اج ی نم ادو ند ل اصەو دعژ ار هد رفح 5 رح وش

 | هلا لئ اصخ زار كل هتک ندا داره کلم تخ اصم هدناوح هرغ رغ |

 زا هذاک كن ودنک دام كکام یسکلوا ردبحاو یسل وا فصتم

 ۱ مارغحا قن امرذو صا كکلم یسیادا كعا دعت هندراومو رداصم

 | نیس ینلاعفا كکلام ىس جوا كلبا لوبقو قلت هلبا ج رکنو حظ و

 لامفا كنودنک و فو شن یک لر وصح یسجد زاد كعا نی زو

 ۳ یمالوا هلی قلک ورف دوب هد ود ایزاعمآ.شلاوقاو
 تم دیتا هجراتعو ناس>ا یییدا وا یر دک را تاکلم
 | تویم روط هح ولا ردکم هدکلهروضح ىنا ایا دع لیلق يش
 لاوقا هل ابو هو تذک هدئروضحو تراطشو ین امداش راهظا اعاد
 / ردعت 2 دکلام ایک عا تسراعو طفح ¿ سفن ندهع*د

 عض اول ولد تو کوس الصا هك داوا تش رقو تعفر )دابو تافتلا رمظم

 2l یی هیصتعم تاراطخاو همزال حاصد یس رک هرکس . كم رس وک :

 | هدنسس امنت كکلم هدلاح یک دنیا باجا تادانا هلوقمون بوی غیرد |
 تاب هلا قلدصتو نیسح یتناداقا « كن هرغ رغ ید یدید ردك وس |[

 ا ار نالوا هد 2 وب كنس هک اقح ارمخ هللا ارج یدعساا

 هم نخ  تسسسسسسسس

 | زب زعلایلعالک وتم بود ردشال هیادتفا دنب راو قاف هل وتعلا یوذ یارا
 راد دابا تاتشو تع رع هتس هیاتسا لراعع نال وا رطلا ئالم باھ ولا

 ۱ غلد کا زبهدروک ذم لح هک رلددلوا لصاو هل .> 9 مان نراق هد نرل تسازهرو
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 هثس اسلج مرک باب را نش هیلبا هلم اعم هلبا اتفج هیدن نالوااوماکسو
 زو یراعحو هدرقح نکا كسناراجو سالج كس ن ردات اسقا وم

 تطاظف مزلتسهو توا دع بجوء هدر: اصوص> رداک د قال كکلکعا

 غارلا اهلا ہدناو-ج سکیدید یدعبا تفبس یشقج هلواتواسقو

 دمع یاهناكلاح هیعانوقطان كعسا هکفیداوا قفانم كنس عاورلا رشكلا

 تسففاوم تقول هدانا عاز ا رک رد شن اطهرمع هال الا او

 میو مد داوا ر رض تم من ندکه داف كنسیداروک یی دلوا لصاحتةفا رو
 الصا هغاز س# بولوا ند ها٥ روما كفيدالوب منم كس ندمررم

 هدک رص كنسن نلوا بداعم و م ولم هلا سوم توادع عازو رعنا تب

)( 14۹ ( 
 ی و ی ی ی ات اا تو ا اا اال ا

 E س>حاوهو متفاو هدا ز ندس هب هدکەور و ۶ رس نوا

 هدک دد والثم یل 2 و دسراو E كالحار نم ےکت ےفراع

 بودبا زاغا هراس هلکع ا لاوس نر یر عاز ی“ هم س رافو لح ار

 یراوس ها ه3 ابر کر دن و ص ن درا | هاو رامحا هاور تب اکح (

 ك دوا داوا هد نګ اهر وطر كجوب ى اصد تالار بولوا ی فر لو

 كراكو یراوس هدودلوا دن احر ند راوس ود مسايا کرو ارمسازارب

 ندشک لک هل مه ال نع حایصو سرد نالواع وک هد ۵سلا ره هعاح

 بات ےسا هکمرافرو هک ی هژلوج كن س رويا هروئوک ارحب وک هل 2

 ندنفرط عاط هدنیمع یرهرواحشو یدید مروااق نداوب توبهژوا روا

 هدفدرب دب ود ند س هدرا ی رک زاب یراوس هاکع ا رو ناشواطر

 هد ر یو كع“ رف ےب هلا رکدهودنکو دنکو ل. صو گر 3 |[ نو اط ها

 بوّرسوک نیتروص هدعاس هناوسمكنهدام شعالک د یک ؟یدتا نظ بولوا

 هعاصا نالواهدناورد دعزرو ردنکر اقیح هلبا نیک در ومرولا ی هم ر رو

 كل دارو كب نتساعق او هلن بلط یک و نداحاز تولد مرد مددیججاتحا هل

 ےک رععلا ی اه ك نەدا هدک دند ع هرو وک ن هدزار نوا دل طاخ

 یعاز E تولد یدرن و باوخ ولد هلا ما دلار 2 5 مدلوا فاو

 ا س a 2 واط لصا نددارا E و ےب یدلنا هرابپ هراب

 لڪ 2 هنلوا ات نط اط نده طح كزا تورا نما نداعع

 ےس
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 ۳ سس ل اسي ج ي ت سا تا نا ماش ا

 بوش ودهارطاو ناتج هداعااقوت هلبارکت ی هنر د توادعنالوا |

 ندرعس CA س کاو م هلرا ناطاع هر ز ندوراقو 5 هک ردلاعحا 4

 هدع دذ نطو ےکج یم هدیاادف هکف رح دص فیح هلوا ناسنج مدق هیالاب
 سس سس

 ناک الا ویچ صالخ ندصا تو او نواب ۳۳ هوا ىلا باذع راتفرک

 یراکفا تیامد رود ردن دلو ناح مح هساآ ناطوا ت رافمو

 تایسا ا ااو ط و۰ و فوفو»ء ه هوا طم ف دعا دم یا رط وصح

 ییلععرایعم هدرشو رمخ كس هد ما لوا ندنعب دا وا طول رم هب هع داع

 نشست دن رزوا كلا واطمساتسا هک نما كمل نس اہتا كلاوحا

 كل رک اح هرکص) دكیسادا تنی و م N هلا EET مضاو رامطاو

 ی ردو لہحو هداروب مدل وا سا ایم ند وک راد ترقو ter ندنراوح

 هلا حاتحا دشا هوو قز 7 قح هوا ییسناح مرمت هم مغیدلوا :

 ك ینلوا تفلارک هاوو ت, ها تاذ والدم لس ندي داوا جاتح

 برف رطاخ ملا فا كوو بولد مد ردنا كت ساو وزرا ورن دووح :

 شوک یم الک ك غاز سم یدلبا دارم یبا دنا هنفرط كسم هللا راتیص ||
 ۶ وسو روم سه حل هر تسلا ٹا یهورک عاز هلا رکن دشت هدک دلتا

 هزوم ام یبس هل اف هدااحره ك رانا بولوا هغ اطر نوک ذم هاک) هرپ ریس ۱

 ندررمصورص هل ءاع«نالوا مقوتمو لوم ام ندرلناو رداکد در و یرل:.هصو :

 قسح هل وا هود اص ت.ع ةط ساو هد همش ا عازو هک ات زد را

 ك غاز ندنغب دلو همکعسم توادع اند اعف ردقوب ید هق الع ||
 یشرب یرغ ندنلعا كعا هتفرک هلایتحا مادو هد رق نب یدایم ندنو 1

 مةددلوا ناب زه هلکنا هلا ناسهسا نءاضو اوب كل هغراق ن یدثردلک د ۱

 بور ندر لا 5 هرس ۵») اطم مرواوا | توو تصرف هدلاح :

 هدهاشم د سالا بياع هسی رفلاک یتسودنک غاز یدلا هئس هصب یب هغراق
 ا د اصم كنس ن وانلود یهب بوبلشاب ھاو دات رف هدک دعا 1
 نوا كتسهد داعباوتشح و هلازا نود تیغر هتففا رو تعذاوم هلیا |

 کاخ |
۳5 

 4 و هدیا ایه یک نالو|هدهح كاس تاک مدلیا چ هلکدا

TERS 7 

 (و)
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 ي و و رم ی
 ندنءدنءو ترض میر ره ز 5۹ داتانس اک ۵: رانا :عرلزوب لصاطارلب الاع | و

 اضرمدآدالوا ع وچ هکلبو مظەم کالم یراکدید باقع ردثلوا تک

 تنوشخو فذع هطاظفو فطاو ريف طبدو صف طحو عذر بضغ و

 ندافصو ردک افحوانو اخرو تدش او لع نیکسنو كم رب نیا و

 هدن ردسک یس افصو حمد هدنرورش یر ورس كناسمجو و رردډک ره
 توطسو هرهاق تبه با نالوا باقر الام هکر دنکم تولوا حود مع

 قیاس اخ كاوه دک د روک ی زج راسکتاو لذو فعض م زبر ارب هلسهرهاب

 حاساجرب ز یز هدک دلی یز! دلوا شعا ذاا هان و هر ودنک

 ریشبم هللا هفعاسم هوره دص .فمو ناباش یتفاطلا هدرمهح بولا هنتفطاع |

 رجاع هه اشاا بح اص زالوا ردستقم هرج و رسک ارز هديا ناد-خو

 رعصاال رغص)ا ےک زرد روبو لوبح هلکعا هلماګ هدنفح را هراعبو

 ههص:جوهواص ل هعفاوتادافا هدناوح هب 2ا رظرع یدید ردشملخ د

 ید دلوا هدناکما "رمح نالوصو هاقعهک اضرف ںولوا ارحاو مزال تفرط

 یادا ند زه رط هد زبفوقو هدنروضح كراةغ فوةصلا نی هج ر دقت

 بوی روکا رس نتمافاو كنرد هدلګ نهغاداواو تویلر و ا

 هر ط ندلوصو هراهع هسلا رولو اار جا یهلءاعم قب رو قل هد

 ا هدیک ند هق اسم یل دەب هکر او هیات اک احو روارا ا

 ه-دلوا نیما لصد ندنس هضراعم لرویطو حراوجهدنرز وا لو هلتېج

 ی اح هدلاح نیل داوا ف داصم هب هکلممر_ هلب وا یامت هللا دادم رول

 یسلاق هدنشاب رلغا رج دگاونخسا هللا فتر ثر ندن#د دلوا رمظفاكګو

 هنس هناسفا كن هغراق هللا راتکس نع س٤ ؟ یدصت مر رد. ۳ لع

 هالن هدنلا وس هب یدعس تاب ی هروک دم همذاو ید یدبد رد داعم

 یدتآ ع ورش

 او ناص غا بحاص هد هرخاف ضان رو هرطاع نیئاب صعب تب اک> )
 1 لو ل مدت اا ارو دم تجرد بواوا ل ۳
 ضوب ندلح ین داوا نیر اقافنا یدباراو یے اے ا شر
 ناسا لع ینددا وا زاس هرال كغاز ندنغب داوا روم هنر فو

 هتماقا هدارواو باما ناکمرب هنسودنک هدنرب ز لرجع ناناوا رک د هلءا

 راوتسا هدنتب عاز هلا سم هدک دشا هدها شم یلاحو عاز یدابا تیت
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 هنس هذاک عبانص هدک دروک یسدعل د کرج e توديشدا ف هع دخول

 شرابس هلا راو كا اصم ر راداکب حاص تاد یا تولوا هتف رف

 زوف نام تةفاوم هک اضرو تعنع قلا ی اعد هدکلاح و كنس هک روب
 هرلعلاب یگالسو تبع یا ول م: مزا نوش هدک دد رد داءعسو

 ردکعا تن ی رال وا نیل اسو نم | نگ ۱ و طس لول E ها ملیت

 ی دعا اد رکو رط لس 4 فو هدمع ول فک دا یو رس یدد

 هرلقلاب یربخ وب نون انا هعفدلوا فقاو هب هلج نیهار كج هدیآ ناجا
 ك دا كنتوبن ك دطاصح و ن را تال ام یدید مم هل وا دمتم هل اصیا
 هرهڪ اصم نکا كعط تو ی تو معاد رد هعاصم هلک لش ی” دا دا

 ف, الوو كن ول جد 5 گالام تولد مرولب هدا ت راس هلمح ول

 كس هدک دید بت ردا هدا ےم هدعا هلل ادن ییاهد مب هد سا لوا ردراو

 یی زرغا كلا كلام بولا ششح هضبق رب ندرب هللا ناسصعسا یارو
 تم الب و تععرد ندنغر دنا وب شعا برفت هلاک هنت اهد نکا راغ اب

 باق یرغل دل دیو دن1 رع رقت هر افع من هکر دو مدوصعم ندناسو

 قوس هک اله نەک ردلوع لصا یالوع کای ردکعا راتفرک علا تباذعو

 ضر » هکابویسادغ كیاععر دم ۴ اط ك ک هکر هکنسام راتبر ول هد ابیغرو

 عرب تم هدک د د ردد اکو سر ۷ راو رد داوا یساودو او كنعوح

 ار اعصو یراعسا څر نالوا نازو هدعس ر تقو هک اک درب نس هدناوح

 ر ههعاصو قر ودعر هد اتش ماکته بودن نیز لارا هزاعاونا یراعوو

 هاو وع هلا قارحا شرق شنآ هح رکاو ردا لام الام ینامج هلدا

 ۶ ازاو هتتتداو هندوحو كا هر دعا ۳ الصاو دیعطا حط کاما رلبا

 یوص ردنوایم لز وک هت هدلاصاا هی دوصعم ا تو ییاتسدا هلبا تلط

 ها هب رک کا ارم )جو راد هعرز تااو امط تاهذا دگر رو

 نکا راک رد ی د.اووون رذراکشا مما یی داوا تلا هرات ف عقانم لوصد>

 بکارو لجار فطخو بک ارم ل الها هایم ناینط ىل ات هللاب ذایعلا

 رواوا تع اب هراب دوراد ماد ناو راعخا عاطءفاو راهتا عالتفا كردم

 هتشکر رفاوطا تڪ لاصعسالا دعا یهفوکشو راهزا عاوناو تایاسو ۰

 E O E ص هحح

 ( و )
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 | كرلنا بواوا لوبح هنج مو تعفش ما لولم هد هوا ر اج ناطاس

 ۱ مزل هک اضوصخ نعا اصتفا نسو مغ ند هیفاو تءفش یر هیلاع تب

 ۱ هرارط ایز یقاادع یاض تەم هد)اخ و کیدا | هان نهاکر د كلا رر>اعیک

 هزوس هلا بارغتسا یو طه جوز هرغ رغ هدک دید ناوا لت اف

 تودناطراخت هلا. نیم ییغ نسهکر دبا لک بجا كبر كتس نولک ||

 وش كذب دارعوا E نیوشا ی نس رول هدا قوس هلا نی یناوه :

 هد دصإ كي اية زك اسع هدحاو هطط یساتمو لصا كبناوئو بئاصم |ا
 ۱ راد تاکو دتا گز دیشر رکذو در د-س ی ۳ ى 0 کا ِیم هرج

 | هدیشک د ا با دع اذن دح لس الس یداوف منت كن هیهاو

 ۱ ناو هللاو ال رد + لعل وا داح ه د دم تدم هدر ءو تدش بوالوا |

 | شا هب هک امم ی ص ودنکد و دوخو ی ناک هژرغ اا هدایص هک.ش

 یاکعم هلا ن زا کالام كنک ر حو كنس نس رو هديا دارم یی اعا

 تربع هد عدا لعن اکس یی هروک "دم ۲ اسداردماتمو لداعع هنس هصد |ا

 ۱ نس هلوا نب رک ۱

 | كلام هدک دنع ره ناب رجا د د شو نادیارشک مقا 7 رب تیاکح) |

 | رهن هدیدم تدم روک دم ع رم بواوا ینایشآ كغم یراکدید ن زا |

 | هراکشو دیص هدفدلوا قو ینارایتخ | لر دبا شد هلا طاملا یی رایهام ۱

 ٩ رهن نوکر ىدا شلاق حاستحو جا ندنفد دلوا یس هدعاسم كنتوو :

 موم هلا رکفتیرهد تافرصن نالوا یراح هدسنع> توراو هر اک |

 || نترطا كلام ه دك دليا نارادک كم رب ةکرطا ةفیطا نکرروط نورحو |
 | كلا تودح یدلوا لوغشم هلب راکفا بویلواتغتلم الصا هروک؛دم * رهام |

 | مب نیرطا كلام وب بواوا توهببعو ربه* ندان وکسو ربص هداع فالسخ
 ۱ ردکر ک قلوا یتیم هس رب لاح رمد یس اغا هاکن هر طهدبو روک یمکیدسک

 هراکفا ارحالا دعا تر EEA بواک هنسوشراف كن "رطا ئالام ولد

 كرلقل اب میجو كنس هدنباوج هدک دليا لاوس ندنیبس كنساوا قرغتسم

 مدتا ر# را ما هلا رک دیص از س زد ورد رلتقو قوح لب هک ردرکم ولعم

 هظحالم ىلاخا تبقاع هلغلوا مدنو بو ذ قلا صحام هدص وصخ و
 1 مص رغ ندتماوا هداروو مدلوا بات همراه 13 هل او نايسلو مدان هلا

 | ن دن رطا كلام كعس یدید ردت رابع ندنس هيتما قعشلالح هلبارلقلاب
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 لئان هلبا لاوءا لذبو دنج توق یس هقرف ر رد هقرف جاق رب یرلبغار |

 كنءااط هلارصع هدضایمو رهد "هدعاسم یوترو رواوا لاما

 رمخو نواعم بردو دد! ہرا و هایم ناب ندیم

 یس ودیهج دمج یهورکر ورا رولوا لصاوهب ولطءنمستعش«یقرهلوآ هاو
 تایسا یطاعت تواوا جان هلاص قیفر «هنواعمو ا یرواو هدیدم

 صخخلوشننصرب و  نع هلوا بایهر هدوصقم مك دا باوباعرقو
 هنب واطم هب و رریغ نم بودیا هبلخ هن رژوا كلا عم ط و لع هک ردن اد ات

 هتفتمو بعل نوک ازم 5 ید هرو صرح داکعا راف

 لر هبل و رک یا ر ره ندنکب دتااتعاو اکنا هشدوخ یآربودارغوا

 یس هرهزرو رولوا مورشو سون ندلوصو هنسوژرا مالا تبقاع
 ید یا ردبا تعانق هلا ایلوخ طعدیولاق هدیقرو اجرو نتو لاکا

 ا هاناد هلبابامع رب دک ردکم ولعم زد اد رب سیم كعا ونا ول ابعک رب

 ندرمسفل هوجولا نمامجو نسافجو اذا نالوا لصاو ءزب نو هتمواقم
 تواوا ما هب اهو ایر ه دناربط ن اع ارز رم هلوا ردتعم عدد و عذر

 ندنودنک زرولس هل کوب قحا جالو حاقر ها لب جوک هحور

 یدانقرلیک كناو ردا یس هنسشنالاله لاح هع نشارغوا هلع> یو

 نابقع روس نسودنک بودا كی رګ ییا نارط یاو د هکر د والثم روم شخ
 نالوارویطاارغصاهدنییعع یسالتعا هیاوههدلاح یکی دنا عزنانعمه هللا

 ندد رسحاوهنامه ندر دلوا بیغلا ماطر رولوا یسهمعط د روفصء

 هکنسرولب لملوالوغشم هللا لات هللا ىلع الک وتم هللا هب مت یر |ا
 كج هل هلوا رادم هنمهناعاو دعاناو براقا قج هلوا دعاسم نوا مز

 صا#و نام هش ندداعڪا هر هيهلا تانعو نوع نر اٿب رددوبات لام

 یددرولب نیلاعااتر نالوا بویغلا مالع فج هلوا هن نیراب ردشم 1۱۳

 راص, لایوذدو ب رو هراوص تع” كرلکذا کس هرضرغاه دن اوج ید
 دصق و لفك هرادغ رع ی افو نکل ر دبیصم ےس ەدل را دنع ب را اوا

 ردلکد اج تبثما ندراهنو لی ثداو>ردقو ردبا .دممآ هلاصباهراطواو
 كعا بلط ناما ندنا هللا هجوت هاقع روضح دیدس یآر هدمدنع ب |[

 نالا باععارز ردكم روک هلعاشوخ ی نعاووا هدنس هناکولم هیاسو |

 لئ اه هیامد كه هدنناذ دح تواوا زومج یامرف نامرذو رورط کال

 ( ناطلع )



 اب | یا

 هل وءاوا زس و ڪڪ اضر تروص ه:ءاکحاردوو ص5 هلا هلا م هاو

 نم نالوا لقاع نالوا موا هو> ولا نه محو 2 ساز سو ۵ كم وا

 قوس هاخوا ی سوو د> و ی واسو ایس هو رط ییدتا یک و نط

 ناهر هماعداوب م یسهروا ع لراج-و لدا ۸ وا عراف 9 درلط بودا

 لفن هلکع | لاوس یس هرواګ راجو لبا ل دد هرغ رغ یدد ردفئاو

 یدلنا عورش هاو

 مهغ:الرح نکیارردیک هدهار یاتثا بولوا قرفر راج هللا هودرپ تیاکح )

 "ده جور روئارواط LES را رهو سشود توجروتس هرک رب هدع دا حاقر

 هماه)ا مظع لح ید,ا نلوا کم ندا یعیدصات كنغابا یزوک یکا

 پو چروک الصا نکیا روک یعادقا ی طاومیژهدند بواوا ههاعااولعو

 قیفرلا اهدا هلبا باطخ هربهب ۰ اک روک راج یییراتفر یرغوط ندیرغوط

 لططاو راثعاا عاد لا دا رشک رویلوا بناععاشو للاخت 2 هد هرکس ریکلا

 توئراو ید اص ەد و مرولوا حورع بول راح هشاط م تارا Ka قر هلوا

 ہرالع ینیدصاب تعانا مزوک یکیا تاقوالاعاد هک وبلاح مرولیقوص هرارو ەچ
 نگیانح ردو وب مّ دواب و رط هه سا لصا بورداق ا بواوا بقا رم

 لصتو ىدا د ندا ںولبروک کی د شود بورود دط3 نکا رهزوک

 كشاب هحرکا ا م ردار 5 یا م داوح هود هدک دد زد اس بت رک

 ردرصان رفع لرد ورصاق لر طن ۳ در هد هسا لیاعم دد_کح وا

 ندرشو رح واو نسرفاب هتس ورلدا تودزوک یهاکش 2 ن=#

 رشودلاح دم هش دیک وب نما ا نسر د٫ارظا قرص ندکأتب ۳ دلواهب

 کالا بفاوع نجاعد,ع وب نکل نس مت هوا فذاو ۱۳۳ هرعوا ه هطروو

 فطع هنس دەب لاګ هد ما لوا كم رط نالوا مشرد هل س فعل ا طم

 یغیدلواهت ندایشاد و كېت هدماما هلتهج و مردیک هلو هدعا ب ودناهادنا ماکت

 مرب هکمد و وا ك یو ندنابز لجو راج یدد مرولب

 ف طو كنسر د مزال كز وک ىم ار طرغاشو زا هد مایادتانوګا

 د لا هود صال ه> و دل نه دو ید برق توتاکحهدا

 یسیرغوطرابخا میجتکیدد گز هدناوح ریکح و نو درجات

 ضءاشوراکفا هم یرلکدتا ناسصاو لوق لنالقعوراطن الا قیقد هک ب

 كن هینماودا رھ لو یرلبلاطكن اد ضارغا نکلر ك د:ا.رارسایتاعلآ
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 لصاح هللا لر نسف تایمتشم یساقشتالءاع مد ردتءزال« هع دة نطو

 نم هک اما ردک رک كعا دادزالا نع رظذ عطق عناقو دا رع كرتدب مهرولوا
 هضرع تاقواخم هاب و زب ل هسدا رد یمالا نعد ارغوا دالوالا ةهج
 اکر یزمنطو زر یدعت رد التا دتا هدردو كاش تولوا تافاو تلاوت

 هسقلا هللا تناحاو دعالاو رود ند ماب رقاو لهاو ند نماقدصاو ابا

 فول أم نطو لالامئادو نارذک هلبا ترودکز اقوا هدلاحز خد داوا روبح

 هیاب وب هسااتاکب ردمزال مالوا نالانو ناب رک هلبا قارف لره هر ەد بحاصو

 ندرتطو هکنوسلوا كمولعمهدوب ید یا رداوم هدا ز ندتقارف دالوا

 ندنکلواو مظتتم نروعا بواو بسام لګ هلو مس هک و او تارنغالاب

 مهد شلوا لصاح د ااو دالوا نوا مز قرهلوا مەد بحاص هداز

 لعنشم یشن | كلف هلءا یبس كرل او لفت-ث رط اخ هلبا دالوا لاح همهب

 ردب توشارضوا هلیس هطداګع كلا لکوک ه دندوحو نیح كدلوار ز رولوا

 ردمزال كا فرص هنم ابق كنشایم طاصم كلا ىب رته هلطاب ردامو

 هدق داوا هتسخ هدفلارار یاعت هللاذاعم تولواداد متبع هدلو امو يدام وو

 شود هاریک هعاطوابظع تبصم هدنافوو ملأتم رس هجرد ردامو ردپ |

 هجر ددن ینددلوا هدن.سر هلاک نس بواوا اس ندناعاع دالوا رارواوا

 هراتههو بعت هج هجا کكزءهدلاوو دلاوهدناب یلوصح كنلاوحا ماظتنا كلا

 هدنصعمهل  لامهنا همارحولالح نوعا شیعتلاهیام دا رمتسا هکلبو

 نالوا داهنمو حطم هنردامو رد مکیدیدول مب رد راک رد یرل-هح هلو

 تاعر هتولا قوةح بواوا قوفع بحاص دلو هجرک ارد هد: دلو
 كمولعم متامدقم ےب رولوارکید تبیصم دوب هسیارولوا نداق نایعا

 ۳ بول تبعل هرربع> لا نی دلو نالوا لوا «نلاح مزب یدلوا

 كس هد اوج یدح ه دک دید ردقم الوا كذنم م-3 رب نداضرو ماست

 ندتنطف رح هک افح ردند هلوقم شلوا رداص ند هلو« دراو ككلاقم عیج

 ثداوح نوعا لقاع هکنسرولس هدول 0 لتا حارخا نكح رهاوح

 نکوتاداع قراوحو تافآ قراوطار ز رداکد قدال قاوا لغاغ ندرهد

 هک هو ره ردهبهگو هع هدراوطا عاوناراتسا نارود صصغو نامز

 هقاطلا ردقب لززا شیب بودا رک یب هظوحم« ثداوح لوا البق
 سل بصن هتحارخا هلعف ندهوق كنس هیضتعم راد لماتلادعب یتکرادت
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 ا دنکر Iie ۰ ریل دل وا هلکتس تو دنا ب | طح هر ید ۸ کد صا دک دی د

 ِ كمواعم لب اح را (ناعالانم ی تجح نا)رزوس تاکید, وس ر اا ۱

 ماد ندڙ حاق ین نام :dd طو اا ا ورندرلت قو هجو ردد هد دا وا

 ندلا ی رع ملصا ۰ نطو هکم راخروق ِ ردند دال تم 2 هعص ر وما كعا

 هود EES رکید هک داش ها 2 ر“ کی دعا نرعه راتخا نورافیخ

 ۱ یه دنا ید ه دئنروص یکاو : لهلوا ی هل ر ومط 0

 نویی سس و نم سس سا س تست نیو یا

 والم ناڪ راموا O ae SS م ندرض تدشو یدعانایتسا هلیا تناکتسا را عظا

 تقو وش الات هللا رکثت ه و دیک ودنک هد) اح ینب 0 ط.طء

 همیلع كت هرحاووش هد ردکرک قاوا ییاکه یت و هوا باصس# كاامد

 ندامس کب وه ی امد كم ه>وز م بولد م ها ی اقا بودا اعدرب

 ترفعر ندنیهز رز ی دش رابه و هلاحو نب بواوالزان هک اله فن دنح

 مردیآ دارم نسخا هدوا رم هلا هنازوش هدمروضح مب بودا حورخ
 كورج ما یک یکیدتسا كد ز هلازور ندرونت بدحا بوعد رد هدکدید

 بالا رذقا اب با باطخ هورع ما دب ز هدک دیک بوقبج بوریو یماظن
 ۱ ی هناس ذوب متر هدماا یبهیاکح هر < رظ یدندروآوات اعسم هوک و اعد هتشا

 كماهواو سح > یاباصو هدنر دنع ماعقالاو لقعلااولوا مدام ند ح

 تاش هیلاع لیح عفان لا مشک لاتلا زب رع لععو ردترابع ندنضرغ ییبت

 لوصو هدناوف هل لا هکرولوا نددحاو قد رط قعا اهنراو دوعص ها

 تغلاو سا هلا ايك ذاارالا یوذ روئلوا كولس هرشاعم قیرط الععلا عمو

 : هدامشاوادت اواحروفوخ هدنفاثک و تفاطا وهدت ءةادصو نوادعمدآ ندا

 ۱ ادارات اذهلح لر اتع ع ههددعتم قر لا لولس ند دحاوباب

 | طیط هلتماقتسا لقع ه ارهش ارز ردلو ناسار كولس هن رط والثءو هلا
 یرروع | كل رانا هکردغالخ كلوب امة سو افجو المج نکل رد-ثعلوا

 | قیرط هرالمح هل. کاله وب رد هط ضم رغ یزراکهاو ۵ ط رفتم ماب
 ا هدنح الص او کوا كرادا ردا ردکتم الع ےاەتو فدرعد و

 رار د( لهاطا تافاصم ۰ نرخ لقا هااماداعم ) هک ر دزو م شم رد ر جاع رکف

 علامرب هدقن تم یا ادوخا ۽ 12: هلرا قذوم هن کرا تیاماشو یاو أ

 تر ول هک ف کد .A لوا ل E هد رلومآم رب ار هلغلواادق واد

 ا

 : هل ۱ اضر هراصد تا ردا با و زعمآر a مر
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 م>ورر ۲ بو شات هاعد فن ورگ ما ېږ دعا ی 4 رص رار کر

 حاج ید هعفدول مهسا مواظمو رو دعم راو نزحاعوو مواطو رادغ

 رلنا وا هد:اورش ید»د نوسلک لند بودا روهط المر هلدا اروح

 ید فارص راد رد ردکزکبا نج تب ول هفارص هدنراک دت شيا یاع مد

 نوتاخو بودا ترا هلا درک تربط یدد رو لوز ند هردنصم

 رد هب رع ند هن رمان تاک رح كکیدتا نط كنو هب ر ندشحاوف

 4 هراءزرب راکژور هشح افیاوهدک دروک هل ولهدیلاحو دز یدک هل رل هلاعم

 شا دابرپ ی“ ومان بو شلا هیورجا ندر نس: کیا تويعا تعا

 نود: ازا هعرضل هد ه-ء9دول رو ود داشاب NEE رەد

 رح اعر یو رداع ندنعل تو ترا یقح رول ین ییدداوا ند اط كەداوب

 حات حا هد رکو هساا قفاوم هءاوعد م کردا 3 اشو ۳ مولظمو

 ندلاظو ی هماهتاو اس ع ى د 7 تواوا راک شار وہص | کالمر ر رععهو

 تب و هاب ز 7 تاص تك داود نوتسنا نانا قح ۴ دحا

 )وب نسکحهدنا ترف هعلنو بد دوز ییهمولطعو لد هر دما ماطو ےل

 قح هلا یسامد هکر امم هم و دع و رد -هفاوفالخا ب طع ك هوو نط |

 ی هقلرط تویلوا ہاته خب درز و ی دور هدوا رەد رد دارد

 کد الم هلا قد سو3 اجر ۵ّ اها یوم هلکماعا تغارف ندککوذ |

 یدلوا رج زم ندمالباو برض ن الایلابویلوا نی رک تربع ندتجر |[
 ید هر اک مس ور هد هدا روهط الم 9 سول ہا س نداذع هر اله یراب

 هاب وصع هلا لوز ند هر د٥: صم باصد هلیسع د هرس ردلب یتا دص مب و

 بودا برص“ هل دشو كجا یساصع ندندب هلا مو هدد ژ هراروس»-و

 یس ی هلم سس كل کلم یکم دق ند ماز سعدا یاو مدد ترس آ یا

 ثا وز د نوڪ“ هن اعا كن ه"رح اع ول را رگ بن ويعا رح زو عم ۱

 ند:تساذاو رب دک: هراڪ: وب ۹ اوا كمولعم كل دل وا ثعاب همه ورا ۱

 ندنیمزیور هکلدو رابدوراد كس E لما لا هلم اعم هلتغارف

 | هس هح وز هز بود فان بک E یلدا وا ی 5 و مول 3

 ۱ 7 مس ۱ س



(<14) ( 

 کا افتخا re ندناوارر دل وک لح بو دیا را را۴ بوریک

 قوذ شم ک هورګا هل محو یدانعم ندنفبداوب نر اد یوق ید

 ضع هلا بدحا نزو باص3 یدرو باوج ود ر داکد عداه زد اسد و

 اهگگ وفد ول تویمر و نادرءهد رلنوب الد: دنرازاعا هب هفیطا و ل دب دین ره

 باصق ندنروهظینامکأن یالب هلکتبا تاب قدو دورودب ز هاج بحاص

 هل رلاوا هدنس وهسج لع كحمدبا اوزناو هان كر هلک شالا هیدحاو

 هرو نالوا همن) هناخ یی دحاو داعصا ه هردنصم یاص هدد رط نر

 قیا دا باب ج « دیر یبور بوتروا ییغاسق كروت هلبا دابعقا

 هد: ر یوم وب لالا رعت كد راک نرو ۳ مچ دا ر ند داوم كنو

 ت٣س هدلا وس ندنس هحور ويد یداوا هن اکس هلکتا هابتشا ثارا 6

 کتک ن دغ كاوا ةا E E مرطاخو نادر 4 3 یکتویع :

 یدربو باوج وید مدلوا مو نسهجردو مورح ندب رشولکا یلهدیک
 بکر هدنس نسرویلب وس نال نس تویلوا ملا هاوحو دیر هد هساا

 رج ما یدد روپدبا قیدصا ی طے م: كروط و فکس وتشروک تک رح

 هلو -عم ول هزءن هدام ق ال E ون نس دب راب هذ اوج

 : ظا٤ مش ه ورگ مآ ددر هک د.د لدروک و رخ هدنن نسروب دا

 تریشام هد نورد ی ها تو دنا ترص ا ملا برضو مس هلا

 چا رورب ,روهط هداج ندناع یارو تاشو لاح و رع ما هنر
 || فرمول صا یس ەراج یون لروتسم زار هدرحالوا توشود هنفوخ

 ندنهالباو برو ر یەت ند ءان شدو مش یدسا ندنحو رو راکوا

STن, هليا دسالب زاواو عفر باعد ب را لارا ظا  

 قداص هحرک اهدلوق ردد و م رخ اط ندا رت نم و

 ن ویلا یحه> ن دلاطو بواوا لزا ام ولیاوا ضام نداء” مهسا

 رحات نلاجرد6 دک دید نونا معد داوا EAE بح اص و 8 ادک اب 2 و

 ! بوروا هور اع جاق, و م وک هنراروا لدار هلا ل وزن ند هردنصم
 | ربط یحرشردراعلا ها هففعو راک وز *هلفام لو ر کت و
 جور 4 رت ندو. ود ردا اض كعا رد دو

 ت

 ا هساژ ا هلا سرق یئ 2۶۱ دلوا هع دخ و هل در لاو

 ا E ن ا هدر
 ٠ ود یرون | اه Aa د



( ۰۳۸ ) 
 اس سس سند تک

 هوس هیادع یایاضف همش اک هک ردق وش رد رلذعا قاغا ۵۶۱ داوا قداص :

 اطخ نالوا عقاو مهولا ةطعاوت تولوا تلقتم هب ههو یایاض هدروصت :

 هدنروصد رده اطم هعقاو یتام ددم ضد تالا سحوروالوا تبسد هلع

 روهظ هد هیسح یاا طفاط> راک هلکعا اطماو مکح هنرزوا كنا نرهاوا

 یبءز یدید والم یس هب داح نالوا هدزرس كن هیداد#ب هش رظرد هدکعا

 یدلیا ترم# ابم هام و لعن هرغ رغ هدک دید رد هیاکح هلوعم هلو یدجګ

 هلا رلتسو دنز ددعتم هدنم انو رع ما هدماللاراد داد هن دم تیاکح)

 رربد د ز هنعسا تنحوز هک دیاراو هن رظ راکم نژرب شعا طالنخا

 هراکشو دص بالا ىد هاا یعوم هدلد را نوکر اه ةنا ئا

 هدنراقدلوا فذاو یر هرابنز هغ دلاق نکا اب هد هناخ كورع ما رلد تیک

 هد ما لوا توشو د هثسوزرا ك" روک هج امنت هللا هروک ذه ه دیسم هلج
 تروصو هفِیظن تآه بودا اتکا هالا صاب رجان نالوایمهرامنزرب ||

 یهملا یوم هن رظ نز ه دق داوا لخاد هزوک ذم ل مم هلا هة طل

 باب عرق زعا ردیا داعقا هد هن اخ یالاب هلیا لالجاو مرک بو یاو شرا ق

 الیتسا تبثخو فوخ یرجات هلنظ یدلکیبور كنهف رظ نز هلفلوا
 یتناورش كنهطوا هدک دا لاؤ لح كح هداافتخا ندنروع بودنا

RONENهک رکم یداوا یوم ه دنس هشوکر هلا دوعص هت اروا رح ات  

 ارهز تايه شعا فارمص درمرب ندنراشات وا لندن رظروک ذم صع ||
 یافداوا هدنددص هداحو هع اعم ها هذن رطو لخاد هلا ارمضخ هماعو

 نزوالثم رجا بوبا ر ک٥ هتان ناج كفارمص هلعلاح و, بقعرد هدااح

 تراشا یدوعص هناورش یجداکا هدقدروص لع قح هئافاص ندهءد ظ

 ندآ با قد هدهعفدوب یدلوا امتخا مریم هلبا رج انو اقرا بععرد هللا

 یاد هلکنوتشعا ن ےک ندا تخورف یم رو نل ةا كر یزاص
 یگوخز نده دالوا تابع رق هما لع تویااق تو هر درج دات

 ۳ هم هلا لرو ك هد رظ ناز ب ويم هلب یشدارغوا هب هراڪب

 مدا نالوا دراو هءددوب یدلوا یرعشم هلیس هده اشم كاما بوعیح

 یرهعناع»و هئداح هلا باصق هراکم نز یدما تاصقر شوپ هايس

 ردیک ون باص یدلوا لخاد تدجا نک هب راناب اا

 رک یدتحا ردندنسلها نح ەل مز صف و

 ( بورک )

 هدک دا لاوس ندنزود



 ات سد DL سس >

(CY) 

 بولوا تال کک یکیا یتسب هل یکیا هدامورت هدرپ ذیاد تخردرب مقاو
 شلوا ی را-فوا اه رقمو ف ورعم نطوو لوهنمو ثوروم ندن رانف السا
 كنسهجوزویدج یعسا كنککرا كراروک ذم كيک و یدیاراو یرلنایشآرب

 ۱ هدنتسق رش بئاج تالبج نانلوارک ذ یدنا یدهساا تث هرغ رغ یان

 شاوآ هد د هدح لو هدکلکسک وب تو وا عاو میدر هو رب وک رب

 ناشخ رد سو رد !ناوتو رگ رامطا ندن الوج هد: و

 هدنطسو كعاط لواو یدارشود هیمز یش و رس دسر دلو شاب هتساشاع

 | ناتلعح ندنع,دلوا یهاکما راكي انطا عنه باةع نالوا حراوجو ر ویط کال»

 ب روت هناربط یر دالوا نورایح یرواب هدنر هال کنار ھالا گم

 نوحافالنا ودیص نب راهش و یرانا یت اعلعتم لروک "دم کالم هک دتا

 ص الخ ی رافن انار طا ودکنراره دره وشو نزو موش هن للهلال

 ندعرذ هلمجو و كرلن وب یدیا رواوا راسخ “هد زاب یرل بروا بولی هديا
 تاوسخندد الوافلتو مالاو فسا بجو» هن رودنک یرل داوا مو رگ

 || لاعم> هلایدعس تط یس هجوز ید بولوا مارح دن رو دنک تحأرو

 | كنس نرجو رادک ییاصذدح رگ مر یدعس تا یا هد ه رک اذم واللون

 | كج هدا رکذ ین رات رطح لاعتم یالوم « رکصت دز یدلنا برفت یلوفا

 ها ادعا وزا هلبا یار دالوا نناقوا لرصرع هدزغ ایح ردق وب زفلخ

 + هبضر تاع هنو هینه ت ایح هل هللا لاحو قج هلوا سر د:مو لڪ صه مان
 نقاط هنعفد كن داسف كنشبج كباقع اذه عم كج هلی هل وا رهن
 1 زکا ردقو درک ردق دا ارم تان ندنراددعاو طظ كرلناو

 | دن ود هنس هلوعم عان هدایس قد رطزب و یدع ک لا دفن اضمول نم رع

 || ندتهنمو نح هلومم ول هنمودنک هلا لر نطو ول بسام یار مدمذمع ےب

 دود ایت نوا مز ارز ردکعا اد ناکمرب رکید قح هل وا هنسراو

 | كاله ندع نتماقاهدارو ندنعادلوا دعتسه ها لمح هدالوا قارف

 یا ول نود اوج هرغ رغیس هجوز ی دید ردکح هديا حات کر غلعلوا

 یراکفاندیا نالوج هدغورد هک ردمنعا دما عطق ندنساود كنم

 ءارآ ماس هکنوساوا كم و اعم یدج یا لدتا نابو حاضیا لزوک ك

 ددعتمرمغ بودیا زورب و رودص نددحاو سوق ایگح راکفا لابنو الفع
 كنس هلج كن هلعع یااضف ا۸ رولوا جونم هضرغ فرط قردلوا



 رارد ا ھا ص كلو ردع ولعم 0 دوس دردی واع ha اص

 یدتا ید رەق ول د رد م ناک نالو یرا هئاخوردراو ی“ ه> وز ر طدو

 توراو هنا م كل ااه نولا یس هسک نوتلاو نس ايشا کان ايک نسا

 یدیدنس ردنا ب بلط ی ؟ن فور وادص نوتاخ ر ندورڪګا یدلبا باب قد
 اصضوزا کاک ااش ندیا تفذاح هدد رط یاشئا هلع هدشناوج رب

 هدم دنع ےب یت ولا كب دقن هلا یذلحم كناو یدلوا فلت بوشود ههاح

 هدک دید ع هدا ماست ساما کم رسا ی هردشیس ه:=حاص هناخوب ردط ون

 لا د اقا هدرس انم لک و لااا هر هر اخ نورد LT هلا ف 1 حد

 «دنراتففا رمعنیخ بواواقیفر هللاا کلم رطب هدنلاوسندشن اشو لاح كنا ا٥

 ناک دبو تشرسس دب ی ااو ییاوجو لاوس ندیا نار دک هدنرادام
 دک ناد للاخ هلن و ردشعا تکرح هنادنس د وخ هلا تاهرت هوم هل

 ضرع ق وتلاو اشا نالوا یی را هما كدر او ردشعا رارف

 یتسهدولرادنآو نس حو نیت دناسد او تاناف> و لرش هروت بم نر یدلیا حس و

 زار هنس هدر قالسخا كنا تلم نالوا تو-ذ و ن هلا ن

 اقدصا هبا لسح هجا تما م دعو یعسومان یبس كمل دلوا لمع تدم

 یعسفت ندنراتت اشو حب و كهاوخ دب و داسحو ندنضب رعت كن الا و
 مهرق و لاوما ےہ ب شاو از < اعا هدمح یدیا نوا كعا هطداع

 ردراوجد او نس> هد هج رد كح «دیا شهاوخو وزرا وال ینیبدلوا

 عفر ین عقرب ۹1 هدنش اب تولد ع هد موز اکس یس ك هسا ردا تبغر

 یعددلوا راتفرک اضفزا مدقم هده اشا ىدل اا ج كنز شب هتک بأ

 شود یب بوروا هرءذ رب ناه هدق دلوا ففاو هنغد داوا یس هو وشعم

 هتسش اب كر هيد اع یدا وا هن اک و هد کد روک لاح وب و اب یدلوا

 نوروتک هنشاب انج لرمشب هلبارلتوادم یک قغلقوق نوهلو لکودوص
 لق ه هموق رم ماعلا ییهعقاو هیطقرمشب هدنلاوس یشعاب تنغاشوهی

 جد هبا کا ید داوا لصاح تع ندیفرط رحومو مدة نودا

 ی-) وا باب رهب هللا ج و رتیروک ذم یون اب رش قر هلوا تد ون بجوم
 هراعس یعافنراو و هک دیا راو دناب لیسحر هدناب رذا الا« تاک )

 عاهناو راعشاو رانا قرطرهو رارب هکلف یسالاب تم اقولعو رسم

 هدننعاد روک ذم لسبح ی دیشاوا رتسکتفاطا و نب نه هللا راد ماو تابت
 هه

 (مقاو )



 ردهعراتروق ند هک !ماوش ی هیشج و تاناو>بو دااش ود نی وص بورد ءو ۱

 كغ داوا عت ندنا بودبا شو هلرطاخ یافص یراوکشوخ بآ نالوا ||

 یهدنورومم-آتود اەراب راب وک توی ءاتعا و هداکو و كعا تاک رج 7

 | بس ام ر عا ك.وک بو دا لدن نکم 49 هام واع هلا سزرو ۲

 هللا سره نعي داوا قع .اح ندنغیدم هلو نت اه هد-قدقوص ها ||

 تن ه.اسع و هلا ارا یتس هم اع كن اعلم نولک تسار همدار كردبا ||

) ۲۳۰ ( 

 هداك وکو .ضەدروک ذم رکھ ۳ تور اے : ندارن ی را ال هک ا نالوا

 ندنابكي و < dl تاط> علم هش رات د| هافر 8 ات هللا برش و لکا

 كيو 1 مدام ندع نا وا دوا 1 ابد ع مدو و هدو رط یان ۱ هکشواص

 كع | لس یمن د بورب ودر یار هم دفرص مدار ندنةرط یز عا

 هدننورد كم وکوب ناس ماد :داسیا 2 | ع: نغاضواو لنانهاءرمشب یدبد
۱ 

Eلامالام اورد كب وک هلا املا هروک ذم را کد هدواا كد وجو  

 ین اعا كس اسدا وعو رد هال دتمدآ نوا یار مور ندعا فتا

 هن اعا یرالوا عتتم د كرارخآ یک غل دلوا مهت*ندش وص ك, وکو بزب

 | ہروک ذمبا ردکابا فرطر یاشاخو سخ ی هدفارطاو كتروا هللا ی

 ۱ ینیدلوا «ریکایو كاب نوس روط هلب وش یسادیا ها ل مدوجو كر

 | دن ئاغا هد هديا ید د ردلکد اور قو وص ها یرعتسو دلا

 ۲ زدن ق هدیاع مدآ فران ی غا کر وک ت ورا دک عیاولا ویلا مزام تقویم
 تا تروا فرو هاش تضاد کت یک رو

 قولا لحال ندو هنا هلا تل رب كنا و رهر ندنغب دال ول هدهار

 روک ذا املا عضو یتفرط وزا وب كي وکرب هن غا كن لوا
 | ندوص كن اعم شب یدال ا رادکر دو هدانا مدع ندارواو رفس هن رەق

 | تولک هتن اب کپ وک ند د د ازوا یسارا هللا تف رہ تدم رب هئسس رج

 | كيوکحاغا نوزوا رب صعفتلا لج ال بوبد لاح هنوبیدم هروک یال

 لر تایر هلوا نوزع و كساد هدق داوا فذاو هادا عوا هلاح ه ك الم

 كب هدننورد هلاک ر هدننا ي یس هسلاو تورشود نسایشاو تاوئا

 كع | ماست هم تس ار ر واول هععوت مارا عج نس هلج هلءاوا ید نوتلا

 ا هرکصا دی ز از ىس دعما تب و یدلبا ظفح هدن دنع هلیا تیت

 وهسح هدفارطا هلیعس هما قوا تایهر ھه اهاعتم کر ال2 * بز نوع

 = د ۸ تتي



) ۳۳ 

 لد ر نالوا یراءهواءم لصالا یف قد رط یرلک سرب رلدداوا تولطء

 تعسو ف رعت لد هداج بورش اس لو نده دلوا ندل زا-مو

 ندخزود"هرارشیسد رب رظ كاتهز فار ندنرارح طرف هکر اددشود هناا

 تواوا ناشفا هلعش نسا یاوه نالوا تو اط روڈ اع اخو ناشن

 ندیآرسم هد الع و هده اشف حاعا واگید هد سل و ساد

 هلارا دک یرو ڪک نمر هبا بار ططا را ره یدبا زر وک یش ھە شا

 ناتسو داموا ءور یس هفوکش ع اوناا ا تشب ضار ہدف رط تدان

 هد رم تولواهدیسر و تکاد یاجرب نی مهیا هرم راسا نوک انوک م را

 ها EAE هدااح یراق داوا دږماان ندناهجو ناجو راد داوا هدنز نکنا

 هکر ادعا هدهاشموط د تار هدنورد بوک ر هدر وک ذم یاضو رلب داک

 زا تسسل لادن اک بآ ییفاثع هدلاح رهاظو ناشف مز هد هر وعد دناوو

 فرطر ۷ یراق داوا راتف هدر دم تدم بوا ندوصاوا یدبا

 ل قرع تب صلهرایدلوا فاي هتسراو هلبا تج اخساو |
 شوعارفیامب و دېع یکتا امدقم لیس یس هداف راکفاو تک رح

 بل.انو ندنعضو هیارو ك جو هلارادتا ه یزارط هژرهرارکت بودیا
 مرد الا ےب ATE کم م ولعف و صرع نیا ومو یک اح ۱

 نر ي جا شطع عدد كن هدنورو هدا هاو كشت تاذر ندنارمخ تاعکا

 زار 3 هک راک ردا هب هب وص یکه دن ورد نوم هو ک لګ وپ ۵ وکو ب ها دمحو] :

 ةت ڈا ادب 1 نس هشاس هدب رعانهلع هدناوحوندردک رک ك۶ا الما

 ندا! يخو ماهوا یک كنوب كش راو هیایشا تقیفحو هنآ و کشد الک اكن

 تاتو فا هیش>و  تاناویح هک ردرادایصندا عضوی وک و ردنرا.ع

 ERD داوا راب وحر د هدرلا او> و نامز یرلف دلوا هد نداد ندا ا

 هدد اکنیکد ایصرد را جهرا زوم هکمګاوط ند وکو نم ۰

 | زانا هش رر داوارروا یز ڪک نالا هکمګاوصورواوا بقرتم هلی افتحا

 بواوا ترطصمو لعفنم ندنس وکتشک هلمحو وب قا اس دمع فال

 دیدن لک هدابسا قح هناوا هعااطم هدنمضو كرار هلا باطخ مرا لم

 ر رم هر وک لش دادن ندا رارصا عو نکناراذک رطاخو راک رد

 یرض>ام هحامسالا دعب هداروا یدید ردندلاع تا برګ یکح هدنا



CTE) 

 او لومهو:ندشیدلوا ففاو هبا مدام یک مد اتاق
 كاك“ و ردعتتم القع هغد داوا قرص ناخد هردرآ نوسروب دا تردابم

 زدند فاداوا ماخ تب وطر هد نجا نم یسمروک لئام هغار راصو ضا

 رسا هدک دید یک واهم رواوا لصاح ندنو ردي لصد راکزور نساوشو

 د وحو هلرسهداراو مما كن راد رمضح هب اش یاعت نیلاعلا بر هدناوج 3

 لوفشم هلبا نانز هربب دورسو كرت یناتحلوصانس هلیسءدرولوا ررذب
 یدید رددیمز رام ندا جا یاو رداوه لصا راک زور نسرویل وا

 عفت رع ندرلغاط رکید كغاط وب هدنرلفداصت هدنلب هوکرب هدنرلت-سار هرو
 بیس هدرایش هل وب هها ناڪ” رشي هدک درد كسم رول یی تا توا

 هرزوا یکی دا دارم ی رلترضح ل الج ا ید قا اخ تج اح هل دز ص کد

 لصد ردیهلاخ لاتو داوو اند دکل و كتس هوکو كداب لجو رداراب

 ب توی ییاوج هن ل رشد الم « دک دد ردا قاخ هوا هسرلبد

 بولدک و اکا مو امش لیس هدیراتدو ش 1 درل-اط نالوا

 ند:هددلوا نوصم ندل.س یس الاب كعاط نالوا دال هک اما نمهناروط

 .دک دنا س وک نتاهر هلو-همو كالم مش ی د د رواق ه رزوا لاح

 هلو ةمو هللا د اععا ه ا.سا یکب ات نیمشاش هللا یهد بویم هنن اط

Eیوکس من ؛ ندر: ھا ن نس رو د.ا تاقوا دعاضا هلرزوس  

 هد رنک ۳3 ندعردقوش دکهال هز دیتا ردنا ل A £ الطا مدع

 کک دا نا زدرو ل نساء اھ هدرا سرش ید ادعتتاد تااق

 تویگنعااتدب نهوانکا ردعشاد اب اس هدا زعم هوں الف هک انآ

 | هنخر كل هيمالسا دیاةع دیدس دس هلا هیفوسایةبیذاک او ماهوانالوا

 لدام توددا داععا كس هرا ردن اهر ةتسراو ییج هیلوار ادب

 یرانا لوس يملا لاعفا كنلاعت قلاخ هلوا قولع هک یشر رد» راترمضح

 ْ هک ارداو نجرلا )تو م رول هدا ِ لصد 29 ,هح یر ایسا نالوا

 | ندنح بم هنوک و ه2 وا نود د یملا ناصاخ نالوا رعظم

 داکنسالاو همر دتشایرازوس ساس ایی والذواکیدءباعگ نسراردبا نوگس
 تو حطسسسسسسسسسسصسصسص

 تورم هدک دابا شوک یی + ول ل مشب E ام یدد مردیا ادو یدافر 1

 ا تع” هار DA Es ھد كذ لذ هم الکل وا هدلاح یغ داوا

 . سس



6) ( 

 ندیهانو ت اوو تم وادم تهج ره زا هب ملا ساوا هکبدا راو | راک ریهرپ تاذرپ دنهدرخو ورب وخ هدنما رب ندور لل اها تیاکح )
 | پعاص هلیمان راک ره رب لاهالا نیبو راعشترهشهبا ندعابمو تبناحم |ا

 فداصت هانس> نزرب ه دنراذکو تشک ی اثئا نوک رب یدیشلوا راهتشا
 راکفا هل قد رغ در ودنکو دنکو یدلوا الم هنعسع درد زا هلبا |

 هلسوزرا كتروعو مدلوا راتفرکرد هیالب رب هلردق مکح هکنوچ بولو
 توعد هعودنک ییلاوسر هکلب و تفع لوصا رب افم و و كل هدنوهش هر |

 هلا راتخا یرادد كل رو رارصا هلمح و ربص ن دج هلوا ندنلیبق كجا |[
 بود ردلوا هدمتح كا ناغاخ یادف هدبابوو تیک بوعح هفرطرب |ا
 ۱ یداوا تع زع هار ورو تدن هثترابز سدعلا تان هلا تاحر قاطل دش ٠

 || قیفر هللا رشب روک ذم صع نواوا ق ال١ هصصخرب هدب رط یاتثاو |

 راددرب و رارق هک رع هجرار هدعاسلا هل وسم هدقدل وا دم زا ییلعلوا 1

 هفاذکو فال هل-یعز كعا ناس هتک كب هدزوس رب ره روک ذم صع

 "ه واز اردو لوطو رارمب ن دناج هللا میدصت یر كر هر و نادیم
 قوا ممولعم هدرا لوا زکمان زید مک هزبس بودا رارقیب هلس هیاوب
 هدناوج یدید عهدبا دان یزکعما ه دب ا طخ هدمالک یانا هکردمزال

 زره و نس رش نس هدک دید ردد رک عما ك رک, ازد شا ما مب

 اد هدنیمزو ناعسآ هک هتسذرب ره ماسیلاع ماماهک عالم جدن و نسنایم دآ

 هفاکو مرسم ےب هلمطا ردادب وه٠ دنابمدا لقع و یاز هکش ر رهو

 هداره و راز هدیو تشدو اردو هوک رد هدمرب زا مارحو لالح لئاسم

 | ةعبفحو اناذ كناعونصهو تادوح وم نالوا هداربضخ ددنک رب رل صال ا

 مدقم هنس شب هللاوز تقو كنادناخ رب و ردطویضم یرالاوحا *ینوکح

 ی رادقم كراق اشب قح هلوا لص اح ندم دنک هنادر و مدولوا ففاو

 ۲ لر هتسح می دقا هنسسهروراقو ضصب مروأوب ردنا باتسح م دقم لب رب

 | تكس كنس ند ايك منیدباب مب نم ارغوا هتناب كل رايب رمعلارخا ىلا
 هنفا دک هت رو كو ی دید روتارز اخ ؟دضبق دلا دیسدو رونار مک

 ندنفرط غاط هدنیح لوا یدلاق لاصمب؛ و دنسنء د قر هلوا نارمح رش
 نارط نوع یزار لباحصسوب نوقاهطواباحها*هدک دنر وک ط واب هایسرب

a dk i سس سس 
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 ۱ هللا لعف سشرهدک دید یبکعولعهردشلوادیفس ریش ا یزار وهاس یک

 اا و EK 5 e 2 ی ب چ ج ۳" ۳ ۳ . ۳
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ET ۳ 
 ات سس سس سس تست سست تنش نت سس ننسسوا
۱ ۳ 

 نددارا ییعلطم ا 2 هدیص 7 ی۶ا ردراو یرانا قو> ك یعاو

 نده درو تارا یدوصع

 ۶# لماک یاب یهدا-منلا یمف # صفا نم یمذسم كتا اذداو #

 لوا هسدا رولک هلا تناورو لس کس ندص ارب مهم 2 یسانعم ردا

 زدن دامس دا دلوا لاک م: یی د٥ كصوار

 یر طوط هدکر ع e ءار روم هللا اندک هکر د ییععا تراک > ( ۱

 یدا E مزال مک م کن قداص ا | مدا لاوس ود یک داپ وسزوس

 یدیدمدرر و باوجود الاکس

 هتدال وا لحرر نینمولاربمااب هدنناوح ى ئی دودا ناف ۱ م

 ناترذارب .ناشفا رو کسا حالصای :رکناسا زرمسمرالغو امنب بودی تصد

 هراءتسا یاب و صف ناسا قحا ردنا هراعتسا هسلاندش ابحاو هاد

 یدبد ش٤ د نم هلوب مدآ كحهدیا

 ۵ دم ق د او و ك 7 یر نس> نینسحا ماعاو ن i :ء وارا تاکح)

 کت 4 واعم هدک دنا ررح و رشا هب هواعم قکسلام هلع ناور یسالاو 1

 ند هب وام هضبرف تذب هعطاق رلب دنیا رکن اعات اکا ماش لها بودیا

 تام هدنلاوس ويد ردنو ګا ترسم هلوتم هن رک: كنس كنیع هللارفا ||

 | دو رسم هتنافو كن هبط اف نانس بودیا بعت هنری و باوج وید ندا |
 ۱ اک 1 نوعا ترا او لا ی هد وا وه یدد ن ردا رکن هد زواوا

 ۱ كاتا لوا یدند مدلوا رور 6ا هددلک تحارسا ملف یا مدعا

 | لها كنس سابع ناا یدلک هتناب كل هواعم ا۶٣ هللا یصر سابع نا

 عولعم یییدلوا قاش هر هدک دید نسلم رول ی ها ندا اد هدکت

 مدت ایجدیکیدتیاربکت و مروج روک ر شبس هور و رم سە ن هک رد وش لک د

 هرک جوا هدک دعا هدافا هسابع نا هب واعم نتافو كنس ماما یدید

 کک هرک كلاس یس هرفح لول هب واعتات هللا و بولد رع اا هللا محر

 یو ی دل هداز تک كنس ی چ كناو زعاالماو ا یروعح

 نیس رثا لصفا نیا ماخ توا وا او 4 .توقن هداژ اهد نداد صد

 یدد قداوا راتف رک هنذا و كن رارمّه> :



(۳۰( 
 REEF TT ی شب اش دا دم ی به ین سست ETTI سد سا سد ی ست سا دا

 لادفلخ یم-ش هدنیح لوا یدتا نا داسا هک مرم کک هن روض ||

 بودبا هفیا هر اليل ل هدا رر و ندا اکب رکا نين مۇمل ارم اا ىیدیاهدند اع |ا

 اد ه-سلحم هروک دم یداوا یعار هدکللا د,ع یدید مهرب دلوک نس

 يللا ی ( نونتکیال ڭكەوقلابام یبا عش ) هرک صد دن صعد بواوا ||

 یدید ا ت29 هدک دید رول هک كموق كنس هکیلصا ردن |
 یئول كيس اک نک قحا یدتا دام كعد "رم ۳ ا رز Sw قزاب

 تطاخم ا ندنس هماک كين نالوا هنسسانعم عاجندنکیداووس هلیارمسک ۱
 هدنروصشاوا لخاد ملکتم یاب هل هاوو نونه رخا E نالوا

 یشهلب وا هللاوال هدناوج یمش رولوا كعد یکد عا عاج اکب نس .هلغلوا

 لعح هایخا ت هد دید مدارا ا اک مزال قلوا رکا يدلوا 0

 یدلوارایسد كط قرفتسم كاللادبعوراسهرشو |

 هدنراف دروطوا هماعط هل. هحوز ناطق ن لصفلا وناندارعش تاکح)

 اوس زی 5 هبق دنجآیخدلوا یدید چآ یشا هنس هحوز |
 شاب تروع هدقدروص دس كن هلم اعم و یس هبحوز یدشا تار ٤

 _ةدیارار ۀ ناطیش هدق دنووواصالخا E هدقدحآ

 یددد ما ظح ندعل هبلغ هدنشاب ك هرفس ن

 هلل دام كم رک هنا كب اط مف: رشیرعللا ءالعلا وا نوک رب تااکح) ۱

 هجر راضزا یسودک هل:مح یکلاعا هدنغداوا لخاد هیورحما ندر صف |[

Eلوس ی هدک ددر دک وک هلوقم هن باکو  

 نسمروامب تچ اش كاك ن ییبیدبد E ا مد لک کرد هسعک | 1

 یالسلوا ینعآیح فب رش یدتیادارع یکید نسنس كب وک نسوا |
E RENEE 1دم دام هلا كنابودبا تمرحو تاعردطاقرف ندن دون  

 یر راعشا كنا هدقدلیحا یزوس كن یهر عاش نوک ربیدبا ردا هشسااومو ٤

 هیت العلاوبا ید دارا را دص قن ضعب بویکا نیسح یطترمافب رش |ا

 لزانماب كل) هنلاک كنآ هساوا یرعش حه كن ینتمرکا بودیا قارادفارط |
 هی الخا اونا یضت م فی نشهدک دید ردنا تلالد یسهدیص (لزامبولعلا ف |
 سحاح ہد او ی دنا حارخا ندا نودنا مش هلا ظیادخ منش |

 را مف ید دل وا ه ید ارم كن اعا ندعارصم و زس هرانلوا |

 ۱ دوجا ندنرعش ینددوقواو كن یدتم رلد دید لدعا مق رال يد

 (ور



) ۳۹ ( 

 ولد یدنلوب هدب مر هود هدن راک دو ددناررب و هدا کیا نوعا هدا

 ۱ هک ره تودیآ ۳ 5 هودزو,> وا هد هفوک هرکص دن و یدتا را دعا

 ه-مجو هللا م زا لک ترے > 3 دو یدانا الص ود را وا لکا

 اتتا هتسوصخ یلکا تل لردودو یدبا هدف الخ كنب راتو >

 > اوم قحا د وفم ندناو اردنا لوا مذ ذ لک ریضران ول هدن ر اک دا

 1 اراد نانازاغو یدال مکحویدردمارحییلکا ی قم ءاکا ردناه مو

 1 قو-جریرود طو س سوحوو بالک رل نشا الا هنس هد نهکنهفوک ۱

 یدتا هرادا توو

 ۱ كن اھ س ا ن هر واعع نرمصح ردنا تد اور یسو-طرط تاکح)

 ٤ هحراخ ندرهش نوا كعيارمس یدیعود یکیدروک ل-_یفردق هتف ولوا 0

 بوی سر« ۱2 کلارب کو 1 کت | رس نوا كمروک لیفخد هر واعم راب دعیح ۲

 لحرر نس هب زاح 3 هطوار ندنرل هطوا كمر دو نک ردیا اشاع قارطا

 ۱ تواوا ك ندلع ددلوا لاحرد هد دلت ۱ هدهاشهردبا هعحاصم هلا

 ندو رگآ ود ل و هه یان ہا قد نسو 9و یدراو هر وک ذمرص3

 : لحر رل دجآ ود هاوخات هاوخ ی داد مینمولا رما ر هدنراو دروص

 بودا باط> 5 اهر واعم یدعا فوخ مطعو یدک اذنک وا شاب روک ذم

 صعب و ل درک دمرص مب هکر دردتا تراسح یسهن ها ااو ی“ ع

 كنو یکدم رو ندمرهقو نوطس من هتم ول كل دروطوا ها مر

 | هدص وصخ وب اکب نینم ولا ریماات لسجر ی دید رپ و ربخ اک: ینثعاب |ا

 | هيو اد هجارب و باوجوبد ردکوفعو كص كنس نریدتبا تآرج |
 ۱ فا رح یدند نسدهرع ااشفا ھلو قیفکو  مهشاوفع یئ سی یدعش

 ۷ دلفان ه یاز لوا هل اایشا نالو اه دنس هرعت = نە راجهدک دند 2 1

 ۰ هک رد یس وط رط یدبا رواوا لا در دیظع نق اتا ی دلڈ عاب

 ِ یدتا بلطرمس ند اج هکر وتلوا بچت هعسأو إو مظع یاهدوش |

 : هرومسه هلا ت رعاش هک ردارکذ هدنن تک مان هرد یر رح تاکعح)

 | هروکزم ةا و ید رد ملكت یستغلا رهب نب ةبابخا ىل نالوا |ا
 ۱ علت ےک سصس ال رارددا ادا اروسکم قرح تعراصعم هدنرلتا رواع

 تاک بالا ری صدر وکر هرول ءال یدیا ژرلبادارا هلبارم هک ساب



 کنش

 4 -م>وول ۳18 اف اب نوک ره هداسا مث دل وا ه دلمه نسلکد

 چ رار یوی ارت ییا هد مغل د هح ه رەس م دیاررو وط نت راق

 ی دید

 كلامرکصفدقدلوا لاله بیش ندبا حورخ هن ررزوا كالا دبع ثیاکح )
 هلل او دعا هدق دنا اواراض>ا هن روضح تاکللادبعیرورطا باتع ندن امکا

 ) رعش ) یدوقوا تا ییا وشاتاللادبعو د نیسلکد ییا كرل تدب و نس

 ٭ بدبحو ےئاھ مکیفوورعو ٭ هاو ناور نیا مکسنم كب ناف ۴

 3 تیشنیم وم ارما امو ۴# بتعقو نی طلا و نيصح اد #

 بات نکل مداب و ترک هدشن یرلتب ول نینءولاربماایلدیرور طایاستع

 فد یربمآ یک هدنسس هلک نیم لارغا نالوا هدعلار عاربصم : یکتلود 0
 ك liz هدک دید مدنا ۳ وس هلا جف فان هک و لا رک درو تارق 1

 یدلناهیلخت ینایتسو  هلماغم هلیاوفع یو دیک هنش وختاکللا دع یک رادو
 ادّسم هدقدنوقوا عوف م یطقلر فا ارب ز ردهدنسح تب اتهب تباوجو

 ردندزب بیش نالوا نیلم وا ریما نعم هلغلوا یربخ كنابشو رواوا

 هکر واوایدانم فو" دع یسادن فرح هدااحیمو داوا حوتفه رواوا كعد

 رواوا هك.املا دبع تاطخ هجر دمت ول ردب و٥ هل اوعدار دعم 0

 هفوک یدیا یسئر كتموقیردب كقدزرف روهشم رعاش تاک ) |

 بودا حمید هقانرب نوګا ییهاودنک هدنفب دلوا یلوتسه ط2 هتل بها |(

 ندناو یدشا لاسرا بواب دی رت ندن وص كنهقان لوا هموقر ندعي

 یدردنوک 4 یا را لشو نبا ےک” نالوا مولا س درد كن ر نک :

 ملکد جاش هنم اعط كلغ ن نودنا تر یدآ نرونک یدب رت ےک

 هو ات نوعا گو هدن هسا یدعا مد هقانر نوګا لها با اغرکا ۱

 یکیا باا نوک یسدرباو یدلز اف و هودرب ج دلوا ںولد مرد مهن د

 یدلزاغود هفان حوا هدنوکی کج وا یدتادیاقت اک اید مگیدتناعذ هقان ||

 هود سار زوب بلاغ نوک یجم درد یدتا لثلاب هلب ام یخ د 4
 رحاع ند هلباعم اک [ندنشدعل وب هودرادهلوا هد دنع كمف یدتا حد

 ف رط رب قلطدفیدتا هلاوح هنن وه رم تقو هلاربص هدفت بواوا
 هز نستوه 2 تلالم همی“ حایر اوت ہدنرلق داوا لح اد هب هفوک قلخ تولوا 1

 رهب كنس كدنا هساوا شعا هلغ هبلاغر ۶۱ دنا ما لا یراع دبالا لا |

EEE SERTE OTE TESA IESE TIENارام توت ۳  

 ( كەقائ )



CTY) 
 سس

 یو: سام مکل فا ( هد.اوط ید د رلد لت 1 صالخ ندح السر گندم هديا

 رک دعا "iê هژازا یر ندن هرس ف وا ید یدید ) لوب تا رمالا

 ئدد نکیدتا باس شغواوا كلو هک رکم

 یدتمآ لو رک ادد هارع هدا ور ناو رم ن تالاا دع یاکیبا) |

 اعقاو رب دید ر دکن ےک هتد طاس لر ئالغ وا رفت نرد كس دنر :

 هرکصذد ودنک ماشهو د زو نایاسو دیاو یرالغوا هرزوا ییبدناوارمعت ۱

 دنتسه كثب رالغوا هليا لوب هار تود لع راب دلوا لئات هماش تراما ا

 ردیسلواتئطاس نشد

 اکا دزع نوکرب رغ رغ ک نالواراتلبت زهشن ها یاقش ااا |
 ندکو دنک نس رثک اب نودا لاوس كالا دبع هدقدلوا رخاد هت ساع

 نیستم ولا مات د یو هدک دید یکدروک صف شلوا التيم هعهشع هدایز

 شمروققازوط هک مدنيا فداصت هلجررپ نکرزک هدارحن ردع شه روک

 0 نوسرو روطوا نر هدارو نسید ا شهروطوا هد رطر یسودنکو

 : مسدن و مود مدروف یعازوطوش بم اکآیدتیالالهعوج یوفو یب مدید

 | مهسا رروطوا هدکناب كنسنهدک دید مقر هدیص کج هدیا قعردس نوا

 نکا هدن ګګ ول زب یدد مرر و م مدد نیسمرریو هصح اک ندک دص

 یدنوط ییوهآ بودرکس لجر لواو یدلوا راتفرک هماد بواک نالیجر
١ pa eel E 

كنالبا نب راز وک كناارز یدیحا کا علف منب مدد
 a مدنرکب هنعسج 

 | دک دید بهو ن دج اکب هکشع رود یراتریضح هرس سدقدنج) ||

 دفن مش مح هل رلترضح لا بوبا نب یدنیا لفاکب لجررپ ندعاا ۱
 | ینوق هچرمسر اکا دیا شکا عطق لازبم رادفرب هد هبداپ مدتبا تع رع ||
 ۱ تور دلا یر طرب نیشا توا یدل دا هک نالوح هدنرزوا, کل رس اب |
 هنعا كوح وآ بودقوا كءا هح راب ر و ی دد هل ناک ی مد 4 ارو 0

 لوات یرهفوا كعاو یدنوو هندسد فک تولوا لزات روهصع ید وف |

 یدیک یدحوا نداروا یخ ووا هشوف هدفد وط یراق یدتبا

 ك ما ندنتسد فک كثب رلترضح نوا توک ھت روهصع نوک یسارا |
 نوک ره هززوا لاوتموب ردق هره س رخا یدک هن لکالا دعب یی راهفوا |ا

 فقاو هنس ص لروفصعو نساکبی رترمضح بونا ی دار دیک و رواک



(A 

 میک نب بضاب یرلترمصح سو هيلع هللا یلص كب دکن م باخدقو كقدص
 ران دبا قیدص» نس قدح نسیمناخ كنابناو ی لوسر كن یل اهلا بر نسر لیدر ورب
 هدمب(ثیدطارخآ یلا)یدد رایدلوا باخ قیفحراتاینات اورل,داوبحالق

 یدلوا فرمذم هلبا ناعا موق رم ینارعا
 ولفلکت تب اغ هل ف رصرمشک ل اوما هد داد غد کر رفح تیاکح )

 هک ربا ::سکره نوک کک دا لس هل ورد هدنماعاو یدتنااش یارسر

 ید صرع قس هدیص یک داوس ه داب REE سا و وا تواک

 (رەش ) ردرلنو یلوا
 ۴# یداوب كدخا یاو كيلع + یدابا عوشطانا لا عبرا #۴

 ۶# یدافو نیارنم كمرب ون # مدعف اماذااندلا ىلع مالس ۴

 "لارمسفن مزب نس ساون اب اب بودا مانتو ربط ند هدیصقو كەر وب

 یرفعح نویمک تقو قو> ندنرزوا كنو ردد ادعا تراشا هناوز

 یدعا لد نوره

 لهاا هک داردو یدا رږاوا نکاس هد هنیدم ٹن سد وط تیاکح )

 عفو نح ورخ كالاجد هدااح مغردلوا تایحرب هد رکا كزرسن هدم

 لوسرن ارب ز زکسرولوا نیماو عب سم هدمکیدتبا تافو زکدیا لو أو
 مدلک هاند هعک یرلقدرود ترخا فی رشت كملسو هلع هللایلص هللا
 ینا مدنلوا عطف ہ دننوک یتافو كسهنع ہللا یطر ریکا قب دص ترضحو
 نوک ید دلوا دیش كمنع ها یار باطلا نارعو م داد ددو

 جور هدتوک يداه یش كمئع هللا یر نا عت طو مدلوا عا غلات

 مدلورب هد وک ینددلوا دیهش كنههجو هللا مرک ىلع ترضحو مدعا

 ندنکی دشود هكا یدا سواط یعسا كسب وط نانلوا رک ذ یدغوط

 نال وا هد دن دم تاللا د عن نالس رلدد د سدوط هلیس دف صرف صد ه:يسا |

 كنس هک صح اتا دادعد یرلادتحم نعدیدت ار رح و د (نیئنخحما ص> ا) هناماع

 ۱ ا یامت یی داک صحا بواوا عقاو هطت راضفزا هن رزوا ی € *ءاح

 یتعب یصخ هلبا عطق ىنتلوجر تلا كرل ىسا:ءم رل دوةوا صخا هلا

 یس هلج هسا راو تنم ردن ره روک دم لءاع یتبماکا ردکعد تا مداخ

 یرابلوحر تلا لرل یدیا « دنا لرلو ید ساوطو یدلدا یهخ

 ۳ یزر یسدر قح رلب دتا تشاش و ح رو راهطا هدقدنلوا م - طق ۰

EC TTکات ساعت  

 ( هديا )



1o ) ( 

i ER:۳ هب به دو  aدنا یک قم یک یبض لواو  

 (ةءا_جا ءال وه نم یلع لاف ) یدیا روی دیک هسنماق. بودیا عضو
 یدلااده یلعاول اقف ) ی دتا لاوس ود رد هنب رزوا كيك تعاج و

 روئاوا ۴ر ی هک رد دلوا عج هن رژوا ات هست لو ( ی ۳ معز

 ءاسلا تاعشاام دا لاقف)رلیدید ردا ۶ز ینیسودنک تاذ لوا دوخا

 لصاایدن اوا اا هد س هجر كم ر رو( كن مںذک ما ید ع

 كناتأ الوعم نرعلا هسا نا:الولو) ىد د منا قی دصق یت وپ ییارعا

 هلا یدبا رل هسا همد لوعع اکب برعرک ۱(نیعججا تلتف سانلا تررسو

 یدید مدیا ردیا رورمسم یسان عوج هلبا تالتق ك: سو مدنا ردا لاد نس |ا

 اکی هللا لو سراب رع ترضح ( هلتفا نعد هللا لوسراب هتع هللایضر رع لاقف) |ا

 اما سو هيلع هللا لص لاةف)یدید عهد لو ۵ یارعاوشروب و ۱

 | هب اطخ نا بانج یرلترمضح مرکا لوسر(ایبن نوکیناداک مالا نات |
 || رایدرویدلوا بیرق هغلقلوا ینمدآ نالوا ےاح قیفح هکنسمزاب نس |ا
 || بضااح رخ او بضلا اذه نموب قح كب تنعاام ىزعلاو ت اللاو لاعف) |ا

 نوهقح یرعو تال (لسو هيلع هللا یلص هللالوسر یدب نیب هحرطذ هکنم |ا

 | ندنک ی یارغا بوبد هک دعا ناعا بضوب هک ات ما ناما اکس ن
 1 یدتا حرط هت رتل ود هاگشاب كن رل مع مرگکحا لوسرو یدراعبح

 | هد هوا ردبا ناعااکس بض و (كم تنمآ بضاااذهكينمآ نا لاقف) |ا

 ۰ ناساب بصاا | لکف بضاب چتو هب ها دریا 2 لاھ 2 مردیآ ناعا

 || نیلاعلا بر لوسرابكیدعسو كيا ا ھ۶ حرص نیمی ا اط |

 ناتس هدقدروب تاطخ ۵ طو د ب ضان سو هيلع هللا لص نینوک هجاوخ

 كن او یدتیا م کن روک ذم ناویح هلبا حرص نیبم "یی رعو ج ق هواط |!

 لوسرا ی )شال نأ ممه ی دن هل كموف نالوارمطاح ی »

 أ هيلع هلا یلص( بضاب دول نماسو هب اء هلا یلص لاعف)ی ءدید نی[اعلا برا

 ۰ ء(ساق یدلا لا )را روش نسردا تداع س لسو ۱

 ۲ (هاذعرانلا نو هنجر ۵ طاینو هلي رصلایفو هناطلس ضرالاو هشرع |
 هدنیمز یدرع هداعس را هکمرد, . تدابع هد وربعه لوشن هدئیاوج بص

 | هلال ضلاقف)یدیدرد راو یبا ذعهدشنا یجرهدتنج ییرپسهد رم یلاطاس
 ۲ا ن ا نیلا 8 ۳۱ ین جت كا 9 ES 9 هلع |



GT) 

 هب بواوا بکار هنیرهظ كناهدنب یدید تبا وح یتبب وش یعععا اب اکب
 كندماطلا فو ر> ییععااب د دم هدمگندید یدلاق یفرحاط طقف مدتیا ود
 یسوم هدی.عوبا نالوا رک ذ یدد نیاوګ هدنا رد هداط فرح یرش

 لن اس وم یدلدا تع رع هنن د الب سراف هدد صد كاله نح را دبعنبا

 كناارب ز رک روج ا نودع وا وب سنت ال یسوم هدقدراو هنس هناخ |
 ك ا ضعب راددروط وآ هماعطهدعب یدیدردند هلو دم ضا رعت یسلک اا

 ینآ یسوهیدک ود وص اروح هجراپ رب هن اولا كنه دیبع وا نکناررپ و ماعط

 ددعنوا یضوعكنااکس نب قو ساب یدلکوداب روچ هکب و كنسهدک دروک ۱

 رکاب روچ رس نکیمرویب ش الت هدناوج هدیعوبا هدک دید مرر و بول 7

 نغور هدزکابروچ كزس ندنونو یدید زلوا اذا بجوءاکب یساتود هو
 دارم یکعد زلوا ررر هب ول هدب اصا كب وض ردوص ه داس ر دو وب

 ی دد أ

 كلا بودا 19 لو یدیزب لع واو دک هللا ےک ر هب واصم نیاکح ۱

 هدنهاعاص كنو واصع نآو ره هدنرشاسیم هنب دخا تع ندهلخ نوا

 كن امهنع هللا یصر رکو رکب وا یسعا تعب "ذخا نوعا دمع لو

 ضیزوسوب كناو رح امهنع هللایصر ی
 لرمع.9و لقره هکلب رداکد قاس كنامميلاراشمنیهش تعد و هدک دنشدا |

 9 لا راترضج رجا دب ناو ره یدید ردي رايس
 هیدلاول لاق ی دلاو) یر ضح یلاعتو هناصس قح هدکفح هکنس هتک |

 ۳ بر ی راهروابحم لرلو یدند یدننآ لازا قیا (امکل فا را
 درک تیآ یدلیوس نالب ناو رح هللاو هدق دلو | عوعس كناهنع هللا یطر

 هیلع هللا یلص هللا لور نکل یدلوا لزان هدنفح نجراادبع هروک "دم |[
 هدنلص كنا ناور هک وبلاح یدتیا نعل هنس انا كناو ره یرلترمضح سو |(

 قعیبلاو نطق رادلا یور یلاعت هللا هجر یرمدلالاق ) یدرویب یدبا |
 مهیا اتم Clips هللایطر رگ ند ۱ نعیدعنب | ههشو کالا هیهشو

 هللا لص یبلانا ) رار دیا تیاور ندا« هللا یطر رع نا یارضح ||
 ه دافع ر هلیاحصا یرلترمضح متع ىن ( ةبادكلا نم لفت فن اک اسویلع |

 ۱ نارعار ندیلس یی( ابط داص دق ےل اا 1

 ۱ ی ا 3 ا ی راک دید نبض ب رک هکندلک



( fr ( 

| aran rge AE OT او TIMORESE یو | 

 قج هلوا لاله ه دنعجج كرا هود هکیدنوکروا هلی وش بواک هدهرک یتچوا

 تعحام هالصاا ىنا ن ةيءا روك ذم موو رلددلوا راحود تعدد هد هحرد

 لومأم هدنراکدید مرو :ک هراحرپ هکر طاخ كن هدصوصخو بودیا
 یرغوط هنفرطر وا كهشرب نتاکهدلعوا هلا تکرح ندنرب بود مردبا
 بودیک هذفرط ند ایض هلکعا هدهاشم یسایط شا ندقازواو یدک

 ن اد هس اط رّوک ۵م ین A EOE صغر راتخا هدنکا 0

 ۱ هنن دنع كنهوق ن ےس هدک دانا قاوخ هراح تودیا لعن ت واک

 | ندر ییماللک مالا كعساب ٥ هرک ید ه هک نو حد دع۵ درب هج وا تیک

 واو هد هجر د فرمشم هک اله یرلنا هدک د لک هنناب كم وق هيما ید د رکیلب وس

 ید ندر یس هلج هدکداک هد هغبار هدد د هح یداباهداقا تص و كع

 یدتیک یدقیحبولدا ده مکلع نھ م SL هیح رلد دد مهللا كما نک

 یدج كنايفس یان هیواعم ترضح 1 "دخا نب رادود روک "دم مو

 ۱ كنه نالوا لوتعم راتح كالد دعب یدا هدنکا كموقو هيما ن برح

 نداحا لوارلب دنا مادا ی رح نوګ را

  Csو رخ نر ها و ۱
 هفرمذم هلبا مالسا فرش هکناع یر شش كالصلا یا ن ددا رد ۲

 وا

 ( یکیدشود هنن رزوا كل هبط عم تد كن هغراقرب هد: سابو ر یارب تناکح

 5 قساف لحرر ° دک درب دتا ردا هثن زاد سطح 5 درس ن ا بودا داها م

 ۰ فای العن » رفع 1 ,Eb ید رش “صا

 راید,ا خور هجا هدانا لوا نس هع رک كيلاط

 2لا 1 9۳ نالوا رهدسم هل س هک ۵ دعوا تداکتح (

 ۱ یسهء الع تن سصع فذاو هر رع مااورابخاو فزاع همواع عا ونا ىرعلا :

 نم هوا ردتعم هفعوتوا راعشا هلا نزو نکا راو یامولعء ردوو توا وا :

 نهاد هنیهادم ح راوخو یدیآ ردنا نل نکروقوا یناشلا مظع نآرقو |[
 ِ ردجمسمهلا ليم ږ الع نوع لود ی داهش كنا تو ماکح یدناشلوا

 كن.دیبعوبا قدلوالخاد دک رار هلاهدبعونا هکر ید یا یدیاررید |
 (تس) لدروک شنلوا رب رک سو هنس هناوطسا كلغ نفد روطوا |

NT3 اما هللاب لو هد اا ۶ هنعیسو طوا ىع هل  



( ۲ 28 

 e ERS 0 E ا
 قالمەموقر ندنع لها یرلترضح هزع هللا یحر تاططانارعتیاکح)

 راد دی دز رولواندنسه رهز نواک وتمر یدروص وب د نکسرامدآ ل صذ نیس بواوا

 ید هنادمح هکر دلحر لوا لکوتم نج ازكي دابو س نالیزمس هلاورعترضح |
 رابدروس ردیا لکوت هارالا بر بودا اهلاورد هضرا

 ید مور ندحاج هکر دلو نددوادییا نازب نعلاد-مع تاکح )

 لرناوهار نرنروها فرش مرح هدن راک د اک هرم یراکدد یوط

 یدتوط برب كنم راقاا درآ كنوهآ یسب رب ندنحما كەوق یدشلقاب هتناب
 وهآ تان یدعرب ول وو راد د یاوی> ر و و تودنا منم ینآ یساءفر

 هد اروا ید رب ول اص یتا هد رول نم لج ر ىدا لو ن دوخ

 نانوط یت الیج هک رابدروک هدقدناب وا یسدضعب ندنرلګا رایدناب ه وقت وا

 قو روا شعلک روچ هبحرب تب میظع « دنرزوا كن طب كصقت |
 ثدح ندا رومظ ندسط ا را دید هجا ا نف اص هدنراکدروک

 یدئیک بو#لاق هح ا روهط د ندنا

 ییانب هيما هکر ررویب هنع هللایضر صاعلاورع ن, هللادبع تیاکح ) |[
 ین ندس:غیدلوا شعا تئارق ی هفلاس بتک ه دّیلهاح > نعل تلصلا |

 بولیب ىب را-ةجهلب روب ثعب كنب رلت مضح لسو هيلع هللا ىلص مزح |ا
 لومهو عمط یسلوا یسودنک نامرارخآ ین قجهسالوا ثعب قجا |
 ثمب یراترمضح دذا سو هلع هللا یلیص م رع لوسر ی دا ردا |

 یدتسا ت افو ارسصم هن رزوا یرفک بوی ا ناعا ندندسح هدفدنلوا ||

 یروک ذم طفل شد رقردتلصاا انا نیلبوسادتا نذل ( ملل كعماب )

 ريخ هد هلکوت رلددلوا ردنا رک ذ هدئلوا لرل هعور یرلفدزاب بودیا لت ندنآ :

 ندد رد تلصلا یان ةیما هکر بد بودا رک د یدوعنم یعیدلوا بیع |

 رل ددا كالهاو لتف توروک هیحر هد رط یاثثا بوح هلو هلا هناطرپ

 یدید نک دا لتف نوت ینالف زس بولوا ضرعتم هرلنا هسیحر رخآ |

 ۱ فصا هک ات یدلغاط بوک روایسلک كنب راهود كموقیدرواهرب نور وڏو :

 یدتعاطیرهودوبولک هنن نالب هد هينا هعف درلیدت ؛ا عج هلا و کردو هل ا ۱

 ۳ تر عج هر یهود EE 9 و LED وو + |

 س

 ) یوا (



 کو اد ۰ هب

CIA 

 || نکرروطواهدنرصف هلرس امدن یناسارخ مس ولا هوعدلا بحاص تیاکح)

 | یدیا ررریدزک یراقوب یعاشا هدننادهلرمصق یراپساااوت ینو داوا كالام
 | یدتا لاوس ندنرلع دن ود ر هناباش هفت الاوق هد هرو راراب را ] و

 ییادعا یدعا لوق ییاوج و رلیدیدروللوا مادنه-ا هدارف هلال مس ین

 یو راددید رارا ك ها نوګا قعوط توشراو توغوق ندنسارو

 هما سا کلام هلوعم هن كن ٣ ردوب رب دار مز یدعا ملسا ید

 نالوایجا نه ءوس بونی هرانآوب هدنرلکدیدرکر ویب نم غب اوا هتسواش
 یدیدردیلعا رارف ندوشموقندا هدحر نب راجو ندنروع

 1 هک ر رو هدن کاج ناخرات رروب یرا ار طح یربمد ماما تاکح)

 ۱ قارطنوک یی لو | لتف ن یج الح هکر د بو درا اعد ای اک | طز كج الح

 قبرس هکر درا نظ هل وش مدروک هدلاح یی داوا ېک ار هرا ج ر هدناو ره

 یدیدرکسر ددا ناک یدلوا تورط مو لوتفم

 نکیا رک ندقوسر ندنراقاقوسرمصهم یرلترمضح یرمطا عیر تیاکح)

 ۱ هاد بءعرد ندتءبدلوا لوک یشابو قس وارل دک ود دامر هن رزوا ند هرعب

 ۱ ر دکن یرلن دیا یر او اکسید تار مط هلا ضقت یب اوث اتوا و الزان ند نس

 هک تراطتتوا هخاصءهلا دامر نالوا قکسم هرات رلیدبد نسام نکا

 ۱ نانوارکذ یا هلاهجر یدیدردیلع ارکشت هکلب .اواربا کا بضغ
 ردن دن ایا كن ريث مطح ییفاش ماما نایلس نیر |

 1 (شرعلا نوداع ینواس)هدس رد یا انو رب ناک یل ات تاکح) ۱

 رک دیا لاوساک, ندنآ هسا راودک هنره ردق هنبءز ند العا شرع نه!یدید

 هيلع مدآ ترضح لحرر لد . سضاح ی دتا دا صیککد م هر ویاوح

 ا لاو وسول هدنفلدروصود یدتا شارت ےک یی شاب هدنخ یک ادتا كمالساا

 اوج ند زس نوا كلا مدت ا بڪ هدعسش نب نکل رداکد ر E درس |

 یددمدلوا الت هنن رومط تالاوس مکیدلب

 نده دم یا عن هللا د-جر ر لا دبع نا رعهکر د کلا د.عیا تیاکح)
e ۶ ۰ ۰ ۰ 3  2۲ مس  

 1 هدننکر حو كننمول ارعا نزد: د ار درقلجرر ند یی ده ییدتاحورخ

 رک نت دروک 0 یکلیوس هنیعد یزوسو ههل ید د مدتیا ا

 هدنار ,دهدق دقا ۵ رگ مدیدراو ی“ دنا و سا لزوک 2ا ہی ول هرکس روس رظا

 بها ها یخ ی 2 رگ كم شم )و س راک یدروک یخلدلو و ِ



 ۳ ی رو رس رس رم ی سد یو و سو روس سر سس حد ترس سر دوو سد اس سس سحر

 شا مدت هب ىلع دالوا یعاسع دالوا هدنحا كناو شا هدیصقرپ هیلا

 یرعاش هفیلخ هدک دلکهیاروب نکا روقوا نس هدیصق هدن روضح ی دا

 كنس وب هرانا نردیم رالکد ےک ین ےب یی دالوا هک وک یاب بہر دص وص
 نس هدیصقو یدید ماکد یضار هنسمآوا باطخ هللا راز وس تاک, دید

 لامن هلل هجر یدمر و ید ەزاج توم هاححد

 هدد دلوا لخاد هب هروتم هدم ن هک دد یس ر ندماشلها تب اکح )

 هګاروک مدا ش۲ روکا ی“ لزوکی ک كلا هکهدروک لج »رب شاو ارا وس هیهلفب
 نیس> ن ىلع ن دب اعلا نز مدتبا ل اوس ود زدعل ول یدشا لیم مبلق

 یواد-عو ضد هک ول اس مدتیک هد ا ا ارا دن د رد اعمنع ےرلا یر

 كنلغوا كنا ن مدد ند بلاط یا نا لد یدیا شا وط هد.لگ وک

 روت یزو س مديد ع هرزوا توادع هک ردپ سو اکس ك یدیدماعوا

 ن دن اها هداب وب لب یدید مردیا نط بب رع هد هدلب و نس هدد

 ها مزال لام وردا مم ل هو حاتح هل زم رکا لک ۰ نع هناخ م رب نس مدید ماکد

 اند یدد هدبا ماع او یس هل وصح كلا هساراو كنحاح رواطعا

 مدلوا فرصت ندان هدلاح یییداوا را و ندنا اکب هدنزو

 ,مجر لیعاعما لیغوا ار لغوا كن رل رطح هفیلح وبا تب اکح)

 رواوا نکاسیجنامرکد یضفاررپ هدشناب لنه هناخ مارب هک دید یلاسهت هللا
 ا کاو کولا نیما كن رب نولوا یرتسا سآر ییا كناو ینا

 لاله بوروا هعدر هموق رم یضاریسب رب ندرازتسا یدیا سعود رع

 یکیدتآ هیعسرع ندا کاراته یا دا یو هفینح* وا مدج یدلبا

 سا یی دا هيم رعایقاو هدق دلوا صعیدید مردبا نظ ردلغر

 یدلوا رعواعم یودیآ شلوا ل اله ندنس هعد

 ییدربدلوا هدرابرح كلاظ جاج هکر ردمارک ذیراراسو ناک اځ نا تیاکح)

 كس ی رکیزوب هناا دارفا يکي يا كل الها ربص هقشب ندان

 تروع كب زوئواو لجر كب ىللا هدنس هب اهسح و ردشلوا غلاب هسوقن

 یدا ردیا سح اطات هد دحاو حض وم ییاوسدو لاحر رسا تافو

 مول ندشنادز كجا کال لاد.ع نانایلس هک رداوفتم ندرکاسع نا ظفاح

 یدیف وب قفس كنسمز انهسبحو یدلبا حارخا یمولظم كر زوتوا هددحاو

 یدبا را رولاق هدقیحا نیسو هد اشو فیص



 )04( هجا

 عاقما ندنا هيا هوا مدید مدعشلا یدید یعدلوا كص وع” یتاا
 ی قصاا نا صب ص> اد هد ل دنا وا یدروم تا

 یا تاکیدد كنسن هکی دیدو یدلشاب هلڪا مدتی ل عن یاب ورب وراو ||

 مدموقوا هيدي ال اح مظعلا هاو بودیا اشنا دمه د هكا وا یا
 ) ر۴ش ) ردرلن وب هدر م دعزاب هلکر و

 ¥ علا مد دلاب لاس متكلم الف دیصس انم وفعلا ناكف انکلم #
 ۶ ےتصتو فو ۷ نود + الاطو یراسالا لتفمللح و #
 رائج نکیا هل وب بواوا هفیلخر ردقلا مظع دشرا نوره تیلک> ٩
 هکر دند هلج وب یدبا هداز نك 1 اس قالخا قوخ ندنیلاعاا بر

 كلا راشمهفیلخ رد ا تاور یر هعشا ندناو رفط نرد هم الع ماما

 شعا لاوما بهنو لاطبا لتق ار اره بودیا ج ورخ ی راخرب هن ر زوا |

 ها وعم هر GS ارس 5 ی روش ها تاتعو شازرمس دفن رح رلددروتآ

 1 هاب یا روصح ۳ ده وا زیمااب هدک د د نر كو ادار یحعیا 4)ء یو 1

 هد كل هسداردنا دا رمودوصم هل مأاعم هل وک هل هدکهح هدکذډ دوا راضحا 1

 واوا 8 ندنزوس كف رح نوره یدید مردیا دا ممیا ندکب انج

 ی الک و نال وا را هدول دو < ندتناب : یجراخ ا .اوهع یی مهر <=

 هجو بودا اله یر لم دا وا مزال رد و ك هک ل > رر نی مولا رمااب

 تھا ا 5 دروس و هع هلا 25 وس هکر ی ۳ ریس هدا ترافیاوما

 ےس | هل وا هتیلخرلب دید رد نامو هن رولوا ثعاب ® كرش |

 هدنعح ندنرلک دروچ ندلول نب رح ید روب رانو ستا در یروک ذملحر

 2 نم وا رمان هدک دریک هب هفیلخروصح بودیا ممد یعب دلوا مکن

 یرلترمطحیاعا و هراس قحارزدعاتعاطا هد : رازوتس اوا هدکنا وب

KEE 8 5ماعم علا هفرط یی س ی دیا هساوا شش تم هلکد ن ز د روس )با  

 تولد دلم وسیر ءوط لس رلا نوره یدد یدیادزعرا ها از نه

 یدلبا قالطا ی یراخ هلناسحا هل رج *هلص |

 هنب رلترمضح لاطینی ا, ل هفیلخ نتکلا ییع,ندهیسابع تیاکح ) |
 راشم هقبلخ رعاشههتمان .یلع نا ی وا یدیا ردا تب اک |ا



) ۱۸ ( 

 هل لاق ) مدنيا هلازا ییعیب نککیدتا اکب رس زک دنا هلاحا کا ھوا کر ه

 کلا نب ناو (ییبل اباد ذی رع فسا ربما تع ناکو مکطا نب ناو

 كدا رم ندیش تاکی دا كنسوت یل ابااب هب هپ وا مع ندنسع اشا لربثم

 تفالخالر نعر یدد ردیعس«دعاقیسع |هلاوح هباروشیفالخ لرعترضح |

 مارد ی 2 ٤د نسم هرد رد نت وش قسم نخ وا ایت او افتاب ب دنا !

 عر 4 ۰ کت اش و الخ تق ذ ام هللا وذ ین فداك لاعق ) یدتا

 هدنناوح هلاو رم هب واصع ( رګ لاحر لشم لاحرب ا مرا مع

 كنا هدع هدنآ نیست هتف الخ جرا هکات ۰ نیس روب دادلا ق نس

 ندزکتع الخ رس ن هللاو نوسلوا لاوس ندنب یدب و كی كنا ادا
 لصن قتزا رص هدن ودنا نيهن ضر نکا هلو مد اط توالح

 نیس ل رع نربهح کی قحا رواوا یک دید كن نر 9 مردبا عمر :

 ید e داءبوا نع روت که دآوالط هرلمدا یب درو صیصخو |

 بوغا ندربنم هرکص ندنا ( هاو هب راقا ید لخ دف لز ) ردیادا رم
 صوص2) ۱ رعهب د*ولاولاق هيما ىن نام )یدنیک هن رنا كنس هدلاوو كسا را |[
 ( هدالواو لع بح هل تش زو هفالطنا نع هتد دص وانا هتعفاو اذه هنلع تنإ |

 هر هب واهه یرازو سوب هصوصلارع یس هحاوخ كلو و اعم هبعا ین هرکص

 دالوا وو یلسعاک او روب هیافعتسا ندتف الخ یلآ بودیااقلااک او ملت |[
 طذ تح ع دبلاهب تنسحو طلا نمهب انتسوام هلتجو) نیس زت یتبحمییع |

 نسنس ندلیوس یرازوسر ادءلط هدرمقح مب و ( لاقام لاقو قطن ام |
 هلاق یتالک والثم لوا کا لدرتس وک هدنروص لزوک ییدب هب هیاعم سو |
 كنه واسم (یلیع بح ىلع ع ویطءو لود هنکلو هتلعذ ام هللا و لاه )رلبدر دیدلآ ۱

 تلج كل هواهم نکل مدلتیا یرلشیاوب ن هللاو هکندید یس هحاوخ

 هو ذخاوفالذ هنماولش ف )ر دشعیا قوس هب لع بح یتآ یساضتت:یعبطو |

 یناورای دعا لوبقیرزوسو ندصوصتلا رعدیماوخ (تامیحایحهوتفدف |
 یدلبا تافو هک قحر بدت | نفد هیارتای>بوت وط ||

 ترضح هدماژ کرد کلا رشت نس لها هاتف تاک )

 ج ی همر ی نک "وا رععااب هکمدیداک | مدروک یلاطیبا نیا یبع

 د ر ارا لخاد هنسهناخ كلا يغ سوبا هدرگسر دد

 ۰ به ج5 دادم ا ی هر GE م رک زرو

 ( مدید )



2۱۷ ۱ | 
 ۱ 7 ست تنم ا ب ا ت تونس تحت سس ان تم سم تله ام نیست ا اش 8 ۱

 ی راثا كت ا داو تاب کز را یر دا معدن رحا ل ا اع وو

 ناک یوما مک را داوو یادو لا ۳۳ الا تا 5 ( یدتا و لی اشرف

 كښ ی دوا یدتا لاصتا هدب رت مرد 2 تفالخ هرکصا دنا( هد هوا

 يص 4۰ ۳3

 دلو ) یدتا دیلعت هاوه ید دلوا كن ه و اه« یردب یزرگن اشو لاح

 هما ىلع ةف الخلل اب قيلخ رغ هذن يلع هقارساو هل هڏ ءوسب دیرت یا ناک

 تنادر نالواهدنلهفلد "رب مرد من قیفح ( مالسلاو نولصلا هيلع دم

 ینب دل وا فصتمو بکت رم لص الا فارسا یکی دلبا ہدنقح یسقنو |

 || قاشعسا هتف الخ هنن رزوا د تما هلا هعونتم هيمذ قالخاو لأعقا |[

 یلع هنآرج نم مدام ىلع م دفاو هاط+ ن ررکساو هاوه بک رف)یدیعوب ۱

 تُ و ا ناسا ازا ۲ بک ار هتساوه مردپ ( هللا |

 یهرونع- .دم و هکعا د.مش ییلس>ترمضح یهو هی رها بودا هللا لع

 | راصو هلع عج اضو ع-طةلاو هت دم تافف ) ىدلبا تراسج هب هراغا

 4.1 یطاس تدم كم ردن (هرازوا تیهو هننیطخ نیهرو هرغح فواح

 0 یکدتاویدافوص بس هروح تولو احوو ا هدو د) وا عطونم تواوا

 | یسهعوم دمهدیهوکن لاف هدانا قرهلوا نمت رم هن راثا تالاعها ||
 یس هداف كتم ادن هل اعفا یکی دنا(مدنلاهسعف» ال ثبح مدنو ) یدلاق ۱

 هیلع نا نع هل نزلا الغ شو )یداوا ناعسلو مدان هد و ق هوا

 (ننظتالدو هله! یزوحو هتئاساب بقوء لههل لبق اذامواذام یرعش تیلف |
 نزح نالوا هرلیش ینح هلوا رمظم قر هلوا یس هرم كنت اباک:راوب كنا

 کت اح یکنوکج ك ییحد ید ا لوعْدم ندعلوا نور هندارد كنا یز

 یلوآ نوار ها .قازقفاا ی هلغطم یانووخنالوا:نحال رب هل طراکتا
 هلا یی اسا اےک یدلسد هب همردب خب و ردلصد وب یدرب دنا سوار ۱

 هدّمط من هدنفح كن[ مەسل یکشاک یکذلوا رظم هنلع یازجو بقاعم ۱

 - لع طخاسااو مولا ثا ان ترص ااو ل اق م)ردیسلوا تازا رهظع |ا

 ندشو مدلوا یساه>وا كس وق ی هک دد هردص ) یصارا نم رکا :

 ادلفتم ےکم ابا لمح ال تک امو)ردفوح ند را وا یضار رلتالرا درو

 تاعح كو هوا و3 م کیذع 4 میز نعو هود مک صا م LS ۲ ۱ ازوا ۱

 كرسو لو ( نر راهه انشای اه ی هکر هانک رس ن(مکق هاثعا نم تعج |

 | .کدداوا تم دا یا بت هتشارس هتشا مع ادلعت یا 0
 و INTIETT RT ۱۳ LUTE کوب هاب ARSE FE A N LD هک a ee qk یار تاک

۱ 5 ۷۸ ۷( 



CY) 

 | زکسردیا ہارکا ندزب هدزس هکمرولب قدح (اننوهرکت ےکنا اعایاو)

 ردزمشما رعوا هب الب هما مزب هدرس كزسز ارز ( ان یاب و مک: انیلبان ال و
 : ) هرحض نهو هب لوا ناک نعیالا ده عزان دق ةبو اعم یدح ناالا

  0صاوب مد ج منب هکر کوا هاک | ( سو هيلع هللا ىلص هللاوسر با شل

 | دعز انم هلاتاذ ن الوا یلوا ند رلبرمسخو ندنس ودنک هدتف الخ

 || ردندنتنارق هن راترمضح مرکآلوسرییواوا هتفالخ كناذ لوا یدستبا

 ٠ نیا مملواواسباق مهعهشاو ۲ردقی رج املا ظعا هنقباسو هردق ےظعو)
  9قباسو مظع یردق یت واوا ببسو (ة.یک ممم دداو "لزم میفرشا

 (| ندنیرج اهموردیمهناویبظعاندنتمجردق كن رج امم بولوا مالعالاق

 "| رديه دوا هدکل هباعک ندنس هلجو قرشا هد هبترو تلارنمو شعب ا نايا ادتبا

 ٠ ) هلعح و تبا هجوزهوخا وهریهصو ےلسو هيلع هللا یلص هللا لوسر معنا
  1ماسو هیاع هللا لص مرک |لوسر( اهرابتخافجوزمل اهلعج و هراخایالعبال

 كنيلع ترضحو یدرا یردارنو ی دامادو یه دازیع كن رلت رطح

  1لع ترضح هک ردیس همظعم ع رک كن راترضح مزین یس هج وز

 [| هلساضر ورابت+ا كايلع ترضح یدتاجوزهنسهع رک ییهمجو هللا مرک
 | كا منع هلا یضر همط اف ترمط> دنیا هج وزهر لع ترض> نیرلناود هعرکو
 | هذه الفاو ةنلا لها ناش یدیس نیطسوا ) هلیس اضروراتخا

 | (ذیک لا ةرهاطلافیطلادرصشلا نم لوتیلا ةبط اف ناو لوسرلا ذی رخ ةمالا
 [| لها ابعلاراشمنیطب-س هک ردپ ر دپ كالا لوسر نیط,س ىلع ترضح
  ۱هيلع هلل یلص مرک ا لوسرو یر ول رخ كتم او ویرلب دفا كن رلتیکب تنح

 [| هلا یضر ل وتلا هعطاف یرا هد رک توب رت كني راترضح نم دنفا سو
 دنم یدح بک رفر) رازدند هیکژ هره اط هبط هرس یرالغوا كنا تف

 ٤ هل ودم چھ نداد ترضح مد مب ( نول الام كع منی رو ن والام

 | هد سو ید-عا یب هلم ج و زکم ولعم زس هن رزوا كنا نع بک ار
 لص اطا رکساک د راله اح هدح و رخو ینا تاکترا کک دعا هلم دج

 | ردلکد روتسمو نخ دنسان لاسعفا زککب دشا تاکت را لزسو كم ردپ

 [| فادي رف هل! امت ره نب نونلا یدبا هتمرتحاو موتا ردقلا ءءاج ااف)
 ماا كم دج هک اتفو (هادتعاو هکنراامیآرو هادی تمدقام دجوو هربق |
 یدلاق نکل اب هدلاح یی دلوا نت رم هنلع هدن ربق هد ق دلوا مات ی رع |

E و TESIREK 2 2 SE ESEREN 



 ان

) 1۱۵ ( 

 نالواتقو هقیلخ بوتوط قد رحو ی درب و ربخ هطب اض بقءرد ر يسر ۱

 : یلستق ہدف دنلوا راصفتساو قاط تس ارا در ونو هنن روطح كالا یار

 ۱ رویلاص بودیا سبح نوک حاقرپ ندنغ داوا جد دهاش ںویعا فازا

 ههو رص صاع هت شعا راک, هدنسوبق كسحم بواک هک رکم هدنراکد

 ۱ رلددر ورح هر ےل ی دیک وب یدلشاب هر هدب رعناک اک توا: راص

 | زککاو هد اور ایی ارگ دا لا دا هتتس ناب یار با بلک یو م ل جر

 یا HPN رک ة2 اا اف اکی دارا هراک و هود

 قهزاقیب دزوا كنورق هليا یتاا بو شالود یتفارطا كهاحیراک دعا ةلا | .
 هدنراک دعا رفح یتسارواوید یی وا یلصار كلو یدزنسوک قئروص

 صاصق هلکا مرج فازتعاهرورضااب لاق ی دق چ هزادیمیدسج کالوتقم |

 رلیدتاارجا یب عرش ||
 اا لیکر ندع ناوی د )

 هب و ۰ 0 ن هب واع هفالخ ) نالوا دارا نا یسدججرت ۱

 هدا الاب ماق 2 )ییفالخ كن هب واعم لغو ل دياب بز (ناشس یان

 | ندنتافو كقكسلام هیلعدب زب (هبا توم موب ةفاللاب هل عت وب هنا هب واعم

 || یکیدتاتافو كن رد بولوا عاق هلبا تفالخ رعاینات هب واعمیلغوارکص
 ]| منشا جافا لیقو ابو نرالا ) ی تست لوک
 یدلوا عاق نوک قرف هدتف ال خدتسم تعسلا دعب ( هةست علحو اماناو

 || یتسسغن:رکصتدندم وب یدل د یدلوا اق مانازارب وهام شب ند نفرطرل يضع ||

 | هفت علخ الدب زنة ب واعم نا دحاو ریغرکذو ) یدعاماخندتهالخ |[
 | قوج نعي دحاو رغ (هیلع ناو هللا دج من الیوط نا ربلادعص |

 ماخندنف 2 اتو د زنا هيو اععق 3 هکر ردع|تباورمدآ ٤

 لاعتو هاڪ قد هرکص یدروطوا نامز روداو تود ادوعص هریتهیدتا

 : نا همت ال اودا نم نوکیامخاباب ) یدتاانتودج هت رلترضح 1

 | رکد م ) یدتیا اشو دج هالوم بانج هلیسس هدابز ین هلبا نوکیام خابا
 نسحا کر و سو هيلع هللا لص ر ی هر ضف (o) دیام نس>ا ىنا

 ر الا ف بغ اراب اناام سائلا اا اب لاوو ) یدتا رکد هلا رکذ

 1 تب مکب , دروک 4 رک ندرس ی سان یاهکب دید( م کیه رکا اام مظءل

 ملکد و ر هتموک=و تراما زکر زوا 2و | هدهآ لم ییعطع ۱



SESIN 3ی جت و ج۹۳ 4  

) 1۱۶ ( ۱ 

 لخر مديد ردږلغوا كيت و یدنا راو قسحوسح ر اضع الا بسام

 كن و ن 5 هددا لعن لاح بر اک اکس كلا ردم دلو مالغ وب روک ذم

 یس دلاو هدأ ز اش ضع مدنا تع نع هب سش ج هلا یس هدااو

 بوا | یب یص هدنب یدشا تافو هدنیقع یسودنکو یدرغوط ینجوجو
 هأیا شاط یتسوبق كراغ بودیا عضو هراغنالوا هدیلاوطواو مدراص هرب رپ

 ندلزیم لوا هيس ارلوخردنع ا تافو هدتعاسلوا ییجوج نیو مدعا دس |

 یزارب ندمرلتیفر هدقدا رغواهعقوم لوارلوبهدندوعندع مدتناتاحر

 راب دروک رلب دتا هلازا یرا حا نالوا هدنرزوا یسوقنودک هروک ذمراغ

 جورخ یا ندنس-اراو شاا هنب رغا یتیرافراپ شاب كنلا یا دلو هک |
 م الغ كکب د روک وب هتشا م دنیا اذخا نج وچ ندار وا نی روی ديا

 یدب د ردءهحوح لوا |

 لحر ر هدداد-هب هک ردلوقنم ندینیدم ناغعهدراوسلاباتک تباکح )

 ندنس هن اځ هدرعم تقو ماالا نمامو یدید ردا هبع الم هلا "تالک

 دسلا یدشاهداعاهس هناخ یلکر د دن ره یدل وا مبا اک اد باک هدنحو رخ

 كن امص ضب لو كموق ملحریدلری ان دنت هقرا هنن بو بیم هلکد ||

 رل دعا عفو دخا بقع رد ندن رکدروعشودامتهدقدارغوا هند هل ||

 رار هدیلک راب دا لاخ دا هل زمر یلجر یدیاردبا هدهاشم یرلنو بلک |[

 بوتروا ب رزوآ لرب و الا هب ويقرب هللا لدق یرو نم لجر بورک |
 هنس هناح كنافوته نداروا بلکرلب دتا ادا ییلح توکح تار هتسواو

 كاك لزم "ی اھا یدلبا دان رف هللا ادص ص وص هب الک هلا تدوع

 قب ویع ك-العوا یس هدلاو تالوتفم لحر ب ید امهف یشرب ندنروطو |

 قر هلوا لوفتم هللا كال هدر ام تولوا هفقاو هتعئداوا فلت هلیتمح |[

 بلک قحا ی دغعوق هغ اقوس یک وکود نو_.سروآ مزوک ناک كاعوا

 كنسدنفا یدلوا ادح ندنهاکٌس یسوق لر هیعا رت نل زم كسی دفا 1

 ندو اس تععرد هدک دروک بلک ن رک ندلوا یسر ندن رال اف 8

 راک ندقاقز ردقنره یدلربا ندنا بوئوط هلبا یرغا یمادو بورصیا |
 تلوتفع یدلوا لباق هد هسا راب دادا رع صالخ ندیلک یلتاق لجر |
 كاك هک دروک هدک دتشیا ییادصو تصو هدا دنع یل ربع یس هدلاو ٤

 سم سم ۳ و

 نسا دعا كنلغوا صف ید دتا مو دن رزوا بواد راص اد 1



(NNT) 

 هش راع" ر وک نوراو 0 ۳ [یهیسح كل راتسود صع! بودا با ر ۵ از

 یدرو تصخر ید

 ۱ لاک كذناربطاا ساقلا وباهك ر ارزوي یر اروح یر د ماما تراکح)

 ۰ ناد ز 14 مدروک هدرفسلا بنات" هدایحاو هد زا راعلا ناو هدناوعد

 : كش رلترمضح هلع هللا ىطر باطلا نارع رار رد ءا تیاور ندنردب سا

 : یرلترصض> هلرا رام یداوالخاد هسک هللا لعوا لحجر ر نکا ه دما

 یک مب اشم هیارغكبارغ ترا ماکس ك :اضوا كس نة روك ذءلحر

 هدک دند یدبا سم اوا مدو شم ردو هد یدع تب 9 والثم وب مدروک

 للا اف و ی هدلاو یو و ردلع وا ۳۹ داو وب نه ولا رفع من لحر

 یتفیدلوا هلمجو كنو بودیا بچار ع ترمضح یدید یدروغوط هرکص
 ق هرفس ی نیتمولارممااب بورلشاب هلن لحر یدروب ترا د هر

 چک لاحوب هداروب ی یدبا لم ۳ ی“ هدلاو كغج وح وب مدتا دار

 س ی هدبآ صازعا کی واد نوس و هرفس نوڪ بوغار هلا

 هدعدوع مدعیح هرقسو مدیدمدتنآ هوادو موج تروح ج ک هدکنطب 1

 كنس هدد روص ییبس ندرونم وق بواو ولرم نس وق ك» ناخ
 هرابرلا دوا ی رو تویق وا کر =a ور رب دید یدتا تاوو 1 هبحاص :

 او ندنةرط راس رم هکید ارولر یا هدر مداک هل رانا ليمع یاشا

 ے9 وتم ی کف روک كنس وب مدت لاود ود رد: و یدا نال

 هلا انا هد دّخساا ی و رلب دید رد ارو ط ڪک ره ندنرق كندح وز ۱

 رکیلک رار لبا ےب یدیا دم اوقو هم اوص هللاو مجوز مب نوجار هيلا اناو ||
 شلی>  رق کم دروک مدراو هن رمق گلد =A وز بولا همزاقرب هلا بوډد

 روج درا P4 وج ا ا كنا ق>وسحول شم روطوا هدرا نه م =A وزو 4

 ندىا تن اما هدر یس ه-ءددو یا نودا ار یداش ر هدف وأ وا

 رد مدراسهیچ هرمُنط بولا ندرف يج 9 ی ددد تنا دا کت ۳۹

 یدبد یدلطتروا تو دنا تدوع هنلوا لاځ رو 1

 نداد کف و کم نه هکر روس یرلترض> هلا راشم ماما تیاکح) |

 هداسهجرت كن سصبلاییژالادقاو نیا دبع هدش "ده یتزرلا طظداحقرهلوا

 یانتا مدفیج هلود نوجا تع زع هغي رش جج نب هکی دید دیبع ردیا دارا |
 رجب هد دتع نایت مدد اتفد اصل 4 یر هد رط : تب اف

SETTER SSA BRS 



(۱ 

 هراز هنا ژه هللا تباجا هناوعد كنالسرا ل ردنا هبلغ یسامةْسا لو اک

 ف هنه اکند یسهناخكت السرا هکىدروک ندقا روازوک و ارلیدتبا تعرع

 یو واک راشعا مه ید ناغرف رک هناد یکاو رلشعا ۹ تبط> رفاو

 بورغاح ندسهدرا درسا كا عج او بودا بالر هر ورک هدک در وک

 دک دیدردن یی كرارف وب هرک صن دک دلکر دق هرارول بو د: ات ج 'ر مردار ےب

 ند زوو تار ادنیکب دتا هده امن E كس تورو تاوج زوک وا

 مرو »هد رارورايتخا یتبماکامدا ممد غد دلوا نوعا نا ویحر الوب ك

 ی دد

 ك وصهدن رود كنهردهک راددروک نک رک دان ل هردر رادروو تداکح)

 رلیدتا دارم كء تول رماه هر وک ذم 1 یر لب رد زوک وا رفاو هدنگا

 هةوا دن هلازا ك وص یاکما تالوصو نده دلوا هردی رد هد هسا

 هدن رند هرزوا كعا =| یرلد رد ه طول بودکو ت وبوګا ۳ كنهرد

 یرلنراو ت هلج ندیرش ترک رلیدتا ترس اہم هکہګا بور اراد

 رايد چک ندنامجوناجبوبالناجو بوشبخ
 یردارن ٤ز رفعح بود: التو یرفعح افت اهم رب دیش را نوره تااکح)

 طارذا هد هناهبحلغوا اباب نوک رب یدبا شا سد>ییایصیر د هلبالصف
 لک هر ؛ رارزوا یت ۳ راک دا وک .هلمجو وب كرلتوب رلي دتا ی هلا هع د

 لاوس یا كنم را مدیح نوره یدرب ورح هدیش رلا نوره صج نالوا

 نوه توراو 4 3 ۳ ر ور حس همد اکا روم ام فدا رو رەس هد ی

 الوا هزلنا £: یرلت سص> نی ولا رها هرکی داوا نادنخ هد رل هب ر لوا

 ۱ هدب اوج ی مادک دید رل٫د روب را روب دیا ی 9 و یاس أ 5 و صع!

 وش یش ا هدیا ف اسا یتامرف ك برات د ریه ° .ولارما ۳7 ی

 ا فاجو تجز رازه یدتا وزر ۱! اعط اک درد جاکس راح هک رویلوا

 توددا كرادن نس هرب 5 هد امو رو م رادهرو هری و هلا

 ک ۵ دما بواب رود هر نکدا رر دا ف هز لضو اغوا 5 روش ّ

 نععح یکم دوم ین 6أ قدلوا ورح ندنار و و را هار م ا ۰

 : لصاح یرورص رعد هر 5: عل رلوا ط ھم هر هج رد و ندزغارادو

 نوا رلد ۱ نو ۲۰ رهب همدم دا 0 هر وره رور ى یک درد یدل وا ر

E ۳ 



64۱۱۱ 

 ھ2ا مراب ےک رهاکب بوروط هدننالرصالابو ددال لواهب تیاکح )
1 

 تولوا و شان لیح یدید مردیاداعصا هنسهورذ كحاغاوب یاهسارر و

 هدع:بودبا مجج هزقو لاو ءا هلا هلرسو وب ل واهب راپ درو هجتارمشمراب
 هلا زادر' هد و لوټ لولا هدک دنسدا قلخ یدندرکر ونک ن اندراکب

 ىد دید غو هد زل وده دعمراعرح نیسااندر هدنرلک د.د ید: ا قو قهرا قيح

 تود هه دا هدادع اب هبطخ بیطخ یدنیک هن زاغ هعجلولم تاکح )

 لوا یدعهرونک هست رطاخ ةن یدتارارکتهرک جاقر یدم هو یتسعاشا

 یدرو باوجود كب ان السا یذلا نسلحم ییدلوا |ا

 ندلقع ه دقدروص وند نسل رع نس مدآ ر نایب لولم تاکح )

 یدد ملکد لهسدارا روص ناد هد می رع ھے سوار دنا لاوس ٍ

 رک دنالاخ دا هزکګا هدینب بودیااجر هنکب یسن را لااسفنخ تیاکح) ||

 لراب را توئاشا هی زو سس كموره لکا بوس سعر ید: د مران لب دانز ندزمس

 هلدا ی راش ه دق دل وا نانا غف الخ و ب دک هدم هدب یدتا لاځدا هئس رمز

 ِ بو دا قاصدا دن فتو دنک سفنخرلیدت | هحراخندناوق تودنا اجو

 شماعارومظ خد نارطق رمعلا تدم ندن ارزردعسک ودنکت رافحو |ا

 یدید مدشود هنعاعدا لسع نکا

 یی داوا لوغشم هللا دادح تلک یکیهاسد هدنا6د ك داور تاکح )

 تورو ییشاا یدیا عا تک "درد ك درب ت وراو هر وه وا هد

 ۱ داخ یدیارولک هنیرلنابواوا ظعءهتم لاح ردهدنرلفدروط وا هماعط هلن اهلعتم

 || هریدناب وا قرا ط+توص نر و هبهل رزیضرا یسءوسلا باک( هللا باطخ هلک |
 بحد هننددردنابوا كنسددرب اشك: ررغا كرلت دنا ماع طه دد ویه

 ِ یدبد مردیا

 تعانداکوب تروع یدبا را طروع نوک ره یعواط كروعر تراکح 0( ۱

 یسرو هطد یا دیم ول م دسار دد فلع هداژ هب هج احد ول ن بويا

 لمصم داکا هدانر قواط یدلتشاب هکدر و 2 هل رس هدانر تواد ردلومأم

 یدلوا لاله تواوا ی یس هلصوح ندع دم هژوا

 ۱ قاع هرو تودنآ دار كا سافا لا هلر> یروثر كيسا تیاکح 

 : کج روش یزوف نیعسو ریعسرپ هماشخا ول نسل دعابحایک ما مے: نس هلا

 هدک دید مرولوا ن ولع در رود فدرست هد هناخ هد امرک و او طا سر

ESS 



CWE) 

 یفیدلوالاله كشوف بویلعا هدآ دتا باط یاب بواک هروک ذم لحر

 روک زرولس یتفادا وا لاله كنق مم كنز موق ره شارف یدریو رخ
 رول ریو هیطع رادع کو رط نوا شود وب نسو تلا ےلسا کر ليم

 ا زویشب هتشا هد اوج وید نوا زویشب یدید دنا ردا لوم ام

 ندکح ورخ ند دنه ثالاح كنس بودا ملسد دهدا لوا تولد مدرونک

 یدید ردیمواع» كندفيلخ ردقهن او |

 ندننیداواالاب ندتماق كنیصی وصال رهن نورک هرهذ یصر تباکح )
MC AEE۱۳ فو ایه  

 د- احر ود تا صال ا هروک ذم لحر یبص یدک دن رانك

 نوڪ هوض نرد هل و بويل شا هعب وت و مول دن>وح هد رها لوا هدق دا وا

 هدک داب وسرازوس والثم لدا اهلا نوت هر هکله م یودنک درب ڪک

 || ردءهرکص ندعالخیتفو ك: وتو موا اکب مدا یهب بودا دا رف ص |
 ردادنو جانو حاولو مولردفنهدعب هدراروق ند الب وش هد رها لوا ب -

 یدیدرولوایسهد.۵ هكرازوسو هرکص ندک الهالاو تیا ل هسیا

 هن دیصشوحو ندنک داک فعض هنساوق توراراتخا نالسرا تیاکح ) |8

 ضرا# هللا والس هر هلرح قدرط ۰ دنصوصخ یشنعم روما هلغمالوا ردتعم

 لحاد یرلبلک هتسهدایع كناندٌسوحو یدشاافلا هر هرافهر ییسفن تود

 | كەوةرم جد وکاد یداردا قهردس هلبا رانا بودا سافا هدهراغم |

 اا شوجولا دیا تلاح فیک بوروط هدنیوبق كل ہرا ذم هدک دلک هنس هدایع |[

 هل ول هک یدلوا هناکس نیصخ اانا ا e هدک دا رطاخ لاوس ولد

 هجرکا رک لوق مدنفا ےب هدنب اوج بلد ید د نو سرو دناابح مهن دقازوا

 شا كعا فرش هلا کل ود نماد سو هللا لوخد هرکروضح مدار

 مرویدنا هدهاشم مادقا رانا قوح كب سا هتک رک هر کلو د فرط

 نداروب ییسبم اکا م روم روک یزیا قاره شمة چ ہرشط نداروا
 یدید مدتا مهف واربخ یزکلاوحا شسر |

 هک ار ز مرد:ةههناوج كان رایدروص هلسم رت ندنر كن هج تاک )

 هکیدیداکب مردب مدتا لاّوسندمردب یی هلم لوا نب
 0 ندهردبیک كنسو دن

AESیدددر و باوج ولد ماتي هد ګل در وص یهروک ذم  

 ےس ص
PAS2  



ND 

 ارخو راد رک هنن اتسو رای رف حوا ندر اک 1۳۳ هدک دعا

 ا لتو ید 3 حوا بود روت ہک یرامالغ هدک دربو باوج ويد رلیدتا

 رردبا نعط هلاعذا ین ےب قلخ نک رروطوا هلبا روکذم ةغلخ دم دوت

 ۱ قوح یی ءامد كفس نر یک ادا اوس ود هل وس نسورغوط اکب

 | ىل هل وا مدلوا هقیلخ - هللاو مدند راروب دیا باعت ندر کک دک ود ناو

 رک دتا ل ف نوڪ ییطاا دجا هد رد هلل وا یدید مدعا لتفمدآ قحان

 ندن انسوب E یدید یدتا توع د هد اخ ا یب ببطاا دجا مديد

 یدلوا ندن ی رلق اشعسا هنلتق كم الغ جوا ندبا هراغا یش زادقمرپ

 | عطق صح” جوا مکیدتنالتفمدنا لتق یرلمءالغ لوا نب هاو هدنک دید |
 ا ندن اد ز یدبا ندرا زمس رخ ندا مادعاو لتقف لس یانشبا هللا قد رط |

 *ارخا هلسابق راب دناوا لتق رامالغ قلخ هک ات مدتبا مادعا یرلنا بودروتک ||
 یدید رهدنا یشاحش ندندعت هثلام |

 هعزاح ینا یاق نب هفیلخ دضتعم هکرد یبصا نیس ینا تب اکح) 7

 نوبدردراو مغجالا ردق وش ید منب ندمدآ نالف ندیا تافو بوردوک |

 هج وا وا یک ولطم ید مد هس ردا هلم اعم هلمج ول هدنهح یس هتشع ||

 نم لا 1 دیک دعا لاصرا هب یصاق یرما ول یدید نوسدا هر وسا ۱

 ودنک نق وفح كب هیع رش روما ن هدک دع اا ضو دیاقت اکب یرلتریضح

 لا 19 رد روب مدعا قرلعت هک ول كس مدرافی> ندغدر 1

 كنضاق هب هفیاخ یدید م < ح هیوا تبا هلبا ا ا نب ولطم |
I 

 ٤ او نالف هدمکیدتا يابت نس هدافا

  |8رلتو سدا تداهش هدم روضح رلت وسلک یضاق یدلبا رگ ذ یردعلا لیلح

 كن هفیلخ رل دعا تداهش بواک هدک د ردنوآ ريخ هب ھا لوا ولد و

 یدلوا لصاح یولطم 1

 یرغو یس نالوا هد ةعفاو روپا ص لت دنا ی اع ۱
  8یه نالوا هدنب اب ی وفو هت اعوقو هدنا دلبو كالاع یک ہد امرف رز تب |

 (| هب اغ ر ردیا تءارق صالخا روس یدنه لجر رب هک ر دن دنس هلج-

 تع رع هب هدالللا راد نددنه نوعا كا هرده هر هقیلخ هلغلوا ثالام

  Nی اص یداوا اله روک ذم غ رم دلم ات
  ۳.دنشوا سا 9 رب ياو هنس هح رد ق ا فال لبا ابا سی لا ۲



(1۰۸ ( 

 نون هلغلوا رهاظ یغ داوا یوع"یخد هرکباتح كر وجوو نینمولارعااب
 كس ماش لها هک وب لاح دنا تلرع زد ه اعاو دادما هنا هک نرضح ۱

 ییناف كن اع ترضح ید مب هدنناوج هب واعم هدکد د رثبدیا هدندنیع |ا

 كنس هب واعما بولوک یرلترمضح لیفطاا وبا هدکدد ردنرصن اکا ما ط

e٭* یداز نند و زام یت اح قو #  

 روصء هد ےہ دس اع دالوا ۳9 ردنا رکذ هدشلناوا یر نر گه ماها تاکح) :

 یروصتم هسعک ر یدنا وال ۱ كل لا دم .۶ هد هيما ی يلع ك ك دیفناود

 ان ۱۰م 9 بغل هد کد روک هلا کالم وک وا ۹ : یول عد ص

 | 4 E تواوا لحاد هاش ىلع وا كن دم نالوا تو الخ

 یدد ر دص ام كند وب ل رعاش كل هلم ایم وش نالوا هلا ناعع

 (تب)

 5 ام ق رقاب ر ةمجاا

 نکا دما كب رلد ست > جم رش ن و ی امصالا نادج تاکح)

 | تبدتح ر ند رش هلا روط هنارمما بوت اط هغد دصاب ندد یدتا

 ا لاّوس زا هدک دعا تافتلا اکا مش رش یدعا لاوس فی رمش

 هدازاّءلخ نس نودا بضع هداز هفلخ ندنغب دلوا تفالم هد رط كنآ

 فاذا ی اشلخ دالوا نح رش یدید نس روب دا 2 نیس

 تعهعرد هداز هعیلح هدک دید نکا نراعح لوف هدندنع 8 نکل مع

 ۱ توروس (لعلا بلطت اذکه)یراترمضح جم رش یدلبا لاوس 0 ۱
 یدرو باوج هاو |

 یادم هدم الا دج نالوا هد هرصت هک دد هدییع یبا تب اکح)

 نينم قلا ما ا ی ارعار نکرونلوا تعاقا هرزوا تعا ثعاما زب هفیاخ |[

 کرو هیت هت اج مردبا تبحم هکعا ادنقا اکس هک ویاحردقوب متسد من
 هتعاج هعلخ یدید ران وساوا رظتنم رد دعاک تودآ ءوتحو در داش نا

 دعاک بولا تس دا ی ارعا بوک هبارح هدیس ودنک بولد لملوا رظتنم

 لب دعا هک الا میرحب اع” وب ك هول یدمم س ۳ ی داکد ردو

 هدیع هقیلخ دضتعم ند هيس اع هک ردبا لس نودج نا تب اکح) |

 ا ار هلکتا کک یداوا لزا ها كا وب رانبخ رب بوح |
 اضقتسا هفیاخ نیس كنس هصص ی دلبا هه ر یح اص ن اتس 2 |



۱ ( ۰۷ ) 
 | تست سم دست سس ا ت راس نسترن

 مدتا هراطا یدنداروا یشوقلوا ن هللاو یاب یدید کد كردپ كنس

 یدشود هننرزوا كشاطرب هدعب شوق لوا یدید یدلواه هرکص دهید

 یاب یلغوا یدید هد ردهزدپاکب ل هسدا نکا بلع یشاط لوا نس ید: د

 اکب ندلام كغددلوب هدنرب ز كشاط لوا هدک دید مدر وج یرج لوا ن
 ندنش داوا شاو لامر داو هدنت كب والعم رڪ اعفاو یدید تباحرطهص>

 یدلبا انغا هلیح رط هصح ید هن ردب

 هم ودنک بو ردزآ یمدآ قوج كن هکر د ورح ن دنروعرب تیاکح )

 ضرعتم نوکرب مدمهدیا یی هلیحوب هن .رلئرمضح سواط یا مدربدتبا از

 ید د لک ندمد رآ ب ودنا ت راشا کی مس اب ضرع ی مسفت کا تواوا

 هاکنس تاب هداروب هتشدا تودیک هرم مرح یرغوط خدشود هنس هقرا

 هدارول یز, مدید ی رولوا یشهلب وب هللا نا“ یدید مهروک .یرجشلا

 اکب یدید رروک دا هدهرت ره یشاو ردنا فاو سلا ملام نروک

 ندشحاوفو ندانز بعرد بودبا رثا یزوسوب كلا رام ماما

 یدید مدلواراک هوت
 نوعا یر هحاوخ لد وعهلا "زدم یرال غوا كن هفبلخ لک وتم تاکح 1

 ییرالغوا ننس تودنا لاوس نوکر هفیلخ ندنرلترمضح تکا نا

 هدمدسنع ےب هدنناوج هدک دید نسروسی نیس>حو نسح هس و نسروس

 ندا وا كم ا نا ىزا ا نالوابچ دام نیل تاواصح

 ندنسافق یتناسا كب وقل بودنا رها کارا لکوتم یدید ردوار بخ

 یس هم یعسب كن ش بجر یس هنتس ترد قرق ژویکیا یدتربدکح

 مهرد كينوا هنلغوا كنوع روک ذم هنیلخ هدقدلوا لصاو هه> تجر

 یدلبا لاسرا رخ واد ردیند كکردب سوت نوردنوگ

 هنن روضح كلو واع نوکرب ییاهصاا هلئاویا لسیفطلاوا تیاکح )

 كهنع هللا یر نا ترضح نس بودیا باطخ اکا « دقدلوا لخاد

 ندن الا كهللا راس نرهح ی هدناوح ی دید ی دن ناف

 والثمرلنا وا 0 ند هناعااکاراس مدا ا هد هنن دم هدئنس هعوو طو

 ودیا لاوس ا ةطأا وب یاد دیبا بجاو هاب روا كا



۹۰۹( 

 یدید مدت ماعطا ی رفاه هدک دید هد هر اعط مب هنسهحوز بوریک

 شاب كنروع هللا اصع یکەدنلا ود كدر و هرفاسم نون یماءهط مب نس |ا

 ارعا مداوک هأرا همعهق تویهه دیا رص هدم هدهاشم لاحو ی یدراب 7

 رفاسم هد هير هک نود هدقدروص ید نخ بنس نوفرج ةر

 بولد مدسا هدها- ثم ینیدض هداروب كاهل ماعم کیدروک هداروا مدلوا
 ا ا نود كم ولزا مدت ا لقن ءش رح ییسار جام هم اس “هلل

 لوا ردم هحوز مب هک هسارعاو و ردم ۵ ره سس 42 یس هحوز كدارعا

 یدید ردیشادن فرق كنا رعا

 ره ل هدا تریغو یچس هنءج لان ناش زب هکلم یرب زو كکلمرب تیاکح )
 رادقع هللا لادب یلاوما نالوا نخر خدم هسوا رولوا مزالرکسع هز تقول

 ردندنس هلوع» فاتو ثمع هدطوم دوج زرد ا عج كل هردا دا ص رکسع ۳

 هداروش یدعم س هدک دید ردم راو کال اد اکو كنم یدتا تا ود

 رانوس روتک لاب ها هس اکر نک كا نجا رو روک هد دلوا سکم

 هدلام هتشا هکلهرب رو یدلوا عج سکمدمب هنرزواهدنرکدروتک یابیدید

 یرادعم یعدوصعم هنرژوا كنا هسیارونوق هنادیم تقوئره رد یک لابوب

 لر زووب نس العیا یس: ر ندن-» اما ید: د ردنکم كغا عج قلخ

 لام لادب ارز ها ناشد رب یی هفطوم رک اع هدب ودیا لوق ني زوس

 ید ندرما كالم رولوا د توو كو هبه هلواردتعم کپ كرادت هلا

 یدع" 3 دارا كداباد كنو هدک دید مردبا تلط لاد هنت ان تاکزوس

 دن روض> تکلم هلا لسع هس اکر ب هرکصذ دماشخا بود رداکد قو

 عجب نو راکنس لسع هتشا مهاشداپ ید و5 هن | درد نی ااا لود

 یدلبا تاکسا یریزوو یکلع هلم الک رارویلوا

 هناغوا یردب هداتد وع ب ودیک هتحایس لغوا كنبارعار تیاکح )

 بولد ملب وس ەد یدید تیا ناب اکب ییهنسا کاکی دروک هدرفسوب

 نداروا یشو لوا نس یردب یدید مدروک سوقرهدنرزوا كن همت رب نب

 یشوف لوا ن. معا یداو یدهدن ...کد غوا ل ەس 1 دا زار ط توس ,؟ روا

 شوق لوا هرئص هدک دید یدلوا هل هرکص یردب یدید مدتا هراطا

 دل هسدا ندو وا ا 2 eS یدلوا طقاس هننرزوا كج اغار

۳ 
 اهن سم خا



( 1۰۰ ) ۱ 
 ل نم ______ تتت

 توقاکب ۱ همروصحو یدعا تعزو ها بعرد و تالو

 ۱ نوعا كلو یدلبا د ارا هرضاح “وجا همد روص بودا قلت هلا بل

 ۱ م دعوج ۵ ره س بواوا راوس هم هقار هکر بد ی دع نا منه تیاکح (

 : نالوا یس4 حا كەي مدلوا لزا هتس ھچک كنار عارب هدنسف و ماشخا

 | لا لافتا رامظا مدید مرفاسم ه دنلاوس وید نوک نس اکب هیارعا
 بودا مايقو ید د ردیلکد عساو ارو راو یسیاه هد نحو 2 واو

 1 ی و کس توروطواو یدروٌتدس كا ها نکط یاد راد-عهرب

 | هدندب كناو یداک هقیج یس هجوف هاکان یددو وجد هما ر اکب بودیا لکا
 الها مدید مفیط ه دنع درو صول د نسوک نساکب یدناراو دوس راد-ةمر

 ۱ یدر و اک تور دلوط هعازح نددوس ب ود یاعت هللا اح المسو

 هدک دد مر روک شرب و ماعط مدح وز اکسو شم اعا لکا یسرب سی

 ۱ قبض بودا لکا نس بوراو هتناب كنسهح وز مدد یدلوا هب وب هللاوبآ

 9 ودنک مه فیطوهن رفا م مب هدک درد نسردا دلت ا یتیداوا علاج

 ت ودیا € ا ۵ af ا یر دلاکم تان یدید مردیالکا یگاسعط

 1 لا هیج تواا ییعاحم هرکصت دودراب هل سط نودوا نشا كنس هحوز

 مددلد انهت نس هللا 6 یدلبا 3 یهود مغیدلوا بک اربو یدعیح

 ماء طا یب بوروشرب هود هارءج بطح بول د روتا ج یمفیط هللاو ی

 | كمطاال یلک هلبا اطعا ید هن-سهجوز بودبا لکا ید یسودنک هلا
 رک دوج بودا لر هداروا ی ییارعا هدقدل وا حاص یدد هلا

 ب هدئناب قو قلشو مدلاقهدلاح 2 داوا مو تن
 چوب عا ندمهود

 یشرار ندا كن هو داک» تولد ردیاد لرهود كنسو یدلک ھهي هلا

 | ماشخا یسنریا مدقیچ ندنناب كنا یدلبا اطعا هار داز ند هنس راسو

 مال اک اندمغیدلوب یس“ هجو كلذک توراو هرس هیج كن ارعا رکدد

 )هد گل رر د م رد اسم 12 ورق نت و مدرو
 1 هللا لاح كال بح

 تورم و یدتکو اییادغب رادعهرب توعلاق بقعرد كره د لافعو

 نوسلوا رود م بودا عضو هک وا هلا هر وشم ءهجاڪدر و یلو قعاق

 نسی نساکب تواک ییارعار رظنلاه رک هدانا لوا یدید ردول رضح ام

 ك ورحا یدیدراو یسا هن دل رفاسم هد ممه در مر مديد مرفاس# یدد

 دک



6 ۳۵ 

 ۱ دگشادام دک ا رسو تبا اطعا نوا كي لنو مالغا هغیلخ نومام
 ذخا یت وتلا ك وب ندزب نوسلک هدنشاب هئسره هک دروط روم نمرصق
 یلاعت هللا هج ر یدید نوسنیا

 یسی رب ندنرلکب د ارکآ ی دما ناورم نی دج ندا رفا تیاکح )

 سدر تاکلکت هدقدنوق كاکک ی کبا شاو ا بابک هی هتروایدناراردنا ماعط هلبا
 هدقدروص ندنسهدنخ باس ناو مم نب د ی دابا هدنخیکب درك بولا هلا

 ذخا یتلاوما بوروایرج اتر هداوب مدیا ردباقب رط عطق هدغامز الج نب
 یدتازانو عرضت قوحاکب هدیکیدتا دام كمردلوا یتسودنک و مدتنا

 هدقدلوا عطقم یدیما ندنس ودنک كرجات مدقا هنماحرتسا كنآ نی نکل
 كمدآو بودا باطخ «رلناو یدروک كاکک يکيا هدشاطهدیلاوج لوا

 یلکک یکاوش ی دید نک دا داهش هتکیدتا لتقف قح بغل و الط ب

 هدیذلک دم رطاخ کاج یيدعادامشا یبهلوقم ناویح كرجاتمدیکبدروک
 یکنالوا هللاو هدک دشدا ینو ناور ند یدید مداوک نوعا كلا

 یدلدا لتفیدرک بولد رایدتا تدامشهک رزوا كس سو

 ماعط هدهرتسمرب هلیسامدن نواوط ن دج نده صم كولم تاک ) |

 لاوس ندقلخ هلا تاوثا شم ه-:مک هدنرزوا هکیدروک لئاسرب نکر اردنا ||

 حذولاف هع دفرب هبا مط هعطقرب وقواطرب كءاصاخرب هنیلادجا روا هقدص

 یبهروک ذءیایشا مالغ یدلیآلاسرا هلیءالغوبدر و هئاسوش یرلتوب بولا

 یدلبا ذخا ندمالغ بویلک تیظوظحو تشاشب الصا هلئاس هدنکیدر و |

 هللا كلا بودروتک هن روضح ه دکدروک هل-محوو لاس نواوط نا |ا

 بلق توق هسا یدروص هتره توی تشهد اعطق هل اس هدک دا هلاکم |ا

 وا تم هروآ اد لفاس نوار یا دنا یدرنف او ا هل
 یس كە سدا ردنا راکنا رکا یدلوا تداثو حک مت تره 3 كء دلوا ۱

 لب وس یرغوط لداک ندنفرط كو هیاروب مردپا برض هللا دیدش برض ||

 و بحاص بولاق لاح هراکنا یدید مهروکروتک یرلبوتکم نالواهدک دزو |
 یدلبا ملتسا هنولوط یا یرادغاک یک هدا هلآ فازا یعیدلوا بخ |ا

 رعسوب نولوط نا دجا رايد د ردرعوب هللاو یسطءب ن دنن رضاح ||
 ۱5۱ روک هدلاح ءوس یان ارز ردتنارفو ےگ سا یق کلر داکد
 راهظا اعطق مدردنوک یی همعطا یکحمدا هریشو صرح دنلکا كناعبسش

 حس رد نزد تا

 ( تیوت )



9 ( ۰۳ ) 

 ۱ نوا رازاب هرژوا م وعم ملایم هلا بببط رب یداوا هتتس> هم الد یلیعوا 1

 نکس 3 دعا یی ها تیبط بواو و یط رم یدرردداب هناعوا

 هدهاعم هدرا ندیدومب نداق" ۳ ملکد كلام هلام رادتم مکیدتآ هلو اعم

 ن نجرا دبع ن دع یس طاق كو یا بودیا اوعد وعقا ردق نانلوا

 ما وا هل هد راک دیا بلط دعاش ندنس تبا راضحا هنن روضح كن ال

 رادءلوا هدیطاق روضح ندموقم یدو: ببط یدیدزردبا تدا مش |ا

 رولوا لخاد هساح هم ال د وبا هدقدنلوا بلط دهاش هلبا بلط یب هتف ا |ا
 هدفدلوایمولعم كنضاق تیک ندنساوق كرلتب یدلب وس تدب یکیا نکا
 ندنلام یدنک یروک ذمملبم بوب دز د۰ ک3 دا ص هد داش کال غوا ك سو نس

 یدلنا ۾ ۳ لبس كند ومب اطعالاب هم طظ

 E كن ر ندر 5 یادت 5 نرو یرلب سهع>»> یرمد ت اکح)

 ا اشا یقارطاندنرصق هغیلح نوعا نوک رب مدروک هد: س هع وج هلیسزاب

 یزاب هلیسس هجر اب روک هت راو د كيارمس یسدرب هدنرزوا قا یک |ا
 دن راد كع ارس مب اف, رح وش کجا فداصت هن رظد نک رازا

 روتکربارب د یروک ذم صخشو رب و رمخ اکب بویقوا شمزاب یش هلو |ا

 هی زاب هلبا تف رکو ذخا ییجر بوراو اعر سم مداشیدردنوک مداخ رب واد |
 شم زاب یرلتی وب هدک دعا تفد

 | ¥ موبلآ کن اک راف ششم ج +۶ موللاو موشلا كيف مچ یصق اب * |
 ۶ موغ مال اعنب نم لوا نوكأ *# جرف زنم مويا كف شعشمیاموب # |

 | بهذنال هلا كنلئس هدک دتا تردابم هلاسراهب هفیلخ روضح یلجر مداخ)

 ی دتا راصحا بەع رد ںوہم د ہد ھا ید تا عر ود ها ی

 یرلتدب وهلا یستعیسلواتارخ كع ارس مع نس هروک ذم لحر هفیلخ |

 بارشو ماعط یک هدنګا كلارمس وش نب نیتمولا رمان هدک ږد كدزاب نوڪ

 د نع ندنسرلیش ن می ئالذ رمضو یراوحو هعنماو یناواو شارفو

 كيارسوب قرة نی ید رد زجاع مو سصاف مغ صو ےب ندن اب یتا
 هکم دا e و بودی اراذکی دلاح ا ندنسلاوح

 یدیا هو ۱شلوا ب 9-۳ هعوح مبهدنسلوا رو۴ هلبوب لرصقوب

 ا یشزارب ندنراعسه دوخ ا ندنس همشخ و ماخركنام



۲ ( 
 رک روپ لاوس ندنبس هلا باج رک هلاود یبا ملا یوم هلا ناسحا و
 لوف ندزنسیارو هلا بلح ها زی سهدلاو كا هیص یدد

 2. یگیدم وک یتیدااو کام ردو داصیس هدایااکس كمالغ یدیسأ

 ندنشاب كفحوح هک هوش ردرد ری دا رغوا هی هاب هل اداو لوا لصا

 هکر کد یرازوسوب یدید ردهایس یید هب و ضاع یدوجو ردق هنکبوک

 كەدج منو یدلک هزعاكر هید رداگوا ےب ردلگوا مثب شعا راک د مالغ
 یزوسو نولاخ یدیدیدبایک یدسج كدجوحو هلبایبع یدوجو
 یدزنسوک ۵م الغییدا و بول واناداشو رورسمهدک دانا

 كنند واعد لاظععفد یرلتربضح هلاسهر هللا رانادیمش ندلاروتیاکح)

 یس كنو یدل با دیعسل (لدعلا را د) دنسا تودناات لع ر هدماش نوڪ ور

 یدو ماظ هبیاها هموق رع یا ها هدهاگاه یماقاهدعشمد اینا ما

 یاضتتمر یرلاوعدنانلواضرع 4یدرو رمسیدلالاک یضاقندنرلکدع |

 | هد هوا رر وانی رلفح 1 و)ظم نداما هللا تور فر عرش

 كن اهاعتءو كنا ندنکیدمکیژوس لننضاق دهوک ریش نادلا دسا ندا صا

 انن لدعلا راد كن دلا روت یدیارولاق هن رلتاب اطعو یدعت ی دتا |

 بودبا عج هتناب تسبش اوح هغاک هدق دل وا یعوعسع كني دلادسا یکی دا

 | لاک یضاق ارز یدایپ ا نوحا ےب قحا لدعلا رادو هکنودلوا رکمولعم

 قح هتساا یکاق ردلکد ردتعم ۳ یرمغ ند هکعا تعد ام هن دا

 هللاورویم هراو همرزوا ےب طة بویعا هحصاسم زب وک هدلاصبا هیحاص

 بس مدسیاروئوا راضحا هل دعلا راد ن هللا یبس رخ ر رس رکا

 ا رابب هنره رک دیک ید ناه مهار عاص لاح هع ید نال وا

 كم رلترمضح دیش ندلا رون یدد زکدناضرا قوقح باتا تو اب

 هعص وب د ن دلا رون اب هلا قش یب اولا مولع م لحر رب هرکص ندنت افو

 بواوا ی وع كوبا نا فس و ن دا ح الص ناطاس ربخ وب یدابا

 لوا هدکد اا صال-خ ند هلطع ینیدلوا را رک یمواظء لجر لوا

 لاوس ندنیس یدلبا اکب هداز ندنکل وا هلبا نافف و دان رف صع

 ل دسع هزب هت افو دعب هک ملا لصن نوا ناطلس لوا نی هرات دا
 یدید رو دبا
 كميلا موم یدراق روق سکه ند اتسا كن هم الدوا رعاش تباکح)
 ۳ سس سس سس سس ست "۲

 ( ییغوا )



 ت ا وک 7 ن و
 نت رزم ی ی ی کیت و نت کت و سا سس سی سس ی ی

 یدتیک یدیح تواب زوحهدعبو یدرافیح

 دعا دن و هارس تبا قڪ سلام هلع یجراسطا ناط> نور تیاکح (

 نوتاخ نوک رپ بولوا ی ب هجوزرپ هلرج کپ اضعالا هبساتتم كناو یدیا
 نا طخ نای دد "ورد دلا ظا هدانز هن رول ك ا ن ورع

 هنن رات رمضح یلاعتقح هرکص ندکر ظذ هلتقد همزوب هکیدلوا هن کس
 اچ نوح ا رمل داوا کالتنح هد رکا ن و نس هدکد بد لدتا دج

 O كالامهب هحوز اجت یاب نساریز

 همش داوا رافرک هبهجوقافادب رب یک كنس یجدنب و نسردیار کش اا

 ردشم روب دعو تنج نیل الابر نوعان رکاشون رب اص مردیا ربص |

 دیش یني راترمضح همجو هللا مرک لع ترضح ناطخ نی ورعوب یدید |
 ردشعا ح دم هلب رعش یتوعلم ميم نا ندا ||

 انا ریسم هل اد: هد رلا قوا # هبسح اف امو هرک ذال یا ( هلج نازا)

 یربط)ابیطا اونا ی E AES ہا ت # |

 ( رش ) ردشهرب وباوج هلا تاجا وب هدق دلوا علیه رلرمضح

 3۶ ان اهب نوعالا جلا نايف ۶# هل اف تنام ءاربال ىنا #

 ۶ ان اطخ ن ورع و اند # هنع اف امو هر ۲ دال ینا #۴

 »۶ ان العاو ار ارسا هللا ن ال 3 الصتم رهدلا ك كياعم كياع #

 %3 ان اید وان اهر دعد رسا صد #۶ ا١ اچ یاری

 هند رشتیدح راذلا بالک حراوذا ) هد رخا تاپ یراترضح بی طااوبا |
 e ؟د یرلترضح یربمد ماماوید یدتا تراشا

 برات كراع نا نی هک رو یرلنسضح هیلاراسشع ماما تیاکح ) ۱
 هیعهاا صد ن لع ی دلاو كب اه ولا دبع یصاق هدلید كن دادغب ۱

 تاذر لولا دقهو ها نا لع مدروک ءدنام هه جر کلام |
 و م الع یی آ هدو كن هب ول نا دل ودلا دصع هکر دنا لفن یھ

 یسهدلاو تا هروک ذم < هییص یدتا جوز ی هیصر هدمراوح رب یار

 كلوب یدیا ردیکر واک هعرح منبه دقلارا بولو نو اخرب هطاصو هفیفع تیا |

 كل نیسوش ید يسا بواک هاب + یرتمالغروک ذم هدنرو م هنس کا هثس رزوا

 یدت ارومط مداور مب ندناو ید جم وز نس هع رک اکب نوناځ نالواز اسو :

 نداغوطیدغوط یمدلو طة مد ونشوخ كب ند: س هک رک و ندنوتاخ لوا ی

 ب رو5 رک 0



 ی

 هک اهل 4 ارارق ندکاضق كنسهدکهندالوا لاوسود كدتا عطد نوعن

 یهرواشو هلا شی رسا دا ز روک مزال كعءد مدسک ندم*4

 یراصب هلیس هداز كعلخ یدالوا الا ريق "هرفح نوک یکیدلنا

 تم الم ی یشوبد  دلوا مس ام هتعطق كن دی نوڪ ن دنغب داوا

 هنسل وا حطة یرلذابا نوک یر وا نوکر لداب ز هللاو ن هد ندا

 یدااتروُدم دود هک هزاح 3 مزبسا ن یساوا ید اتم كناو رددا تدوم

 كح رشەیلا راشم هدناکاخنیا رات یدید ردش! رو نع ومراشتسلا

 ولد ردیف *وم مل اط ج اج ن دح رش هک رد روک ذم هدنل اوحا هجرت |

 ردرلش ۰ روب ( هللابارغاک توغاطاا مث ) هدنرلق دروص

 هللایطردب زن دعس ند هرمشدم"هرسذع نوناخ ما سو تد یو را تءاکح) |

 یسلاو هبک ایزا مک اسییع هرونم ھن دم ها کولای رات مضح هثع

 م ذی دلو | هفرسصتم ےب دیعس هلباراضحا هن روضح كمك نیاناو منالوا
 یراترمصح دیعس هد نکی دعا یوعد ود یدتا ع التفایسهعطقر ندضرا

 ترضح ینا رش ثب دحوش هکمرولب هديا لط لصد هت روعو ن |ا

 لماشیدیعو هدنفح ضرا عالنقا الط ںوروہ مدتشدا ندهاشتلاسر |

 یصراکیدنایوعد کر هزوک دش *و عدم ا ندننارف یون تدح |ا

 لسعج اف اهرمصب عاف ةبذاک تن اک نا مهللا ) بودیا كرت هب هموسیم |[

 0 هلا روک ی هدد كا هساا هذاك کا یورا یرابیعد € اهر قا ھر :

 بواک لیسو یدلوا یگایورا هدنسیفع كاعدو لف هدا سوق نی رو

 كن رار طح دوس كناورا هدقدجآ نددودح كضرا نالوا ىوءد |[

 یرراود هرکصندق دلوا اعا یورا یدلوا مولعم یکیدشاذخا الظیضرا |

 یدیارید یدنا تباصا اکب یساعد كن رلتر طح د.م سوررول قرهنوط
 یدلوا اله توشود هب وير صالاتباها

 ن هکر درد نوصلارفصلا ا 2 نالیع نسخا وا 2 تاکح )

 بولاق مغاا هدمب دراو هش رزوا رب رب نوا ك۸ وص هدکو بت هد هدا
 یضومقواو مدروک هعساو *هبوازر هدهاح تاه مدشود هنشآ كنود |

 مدقان هدر یدلوا ادب تکرحرب ه دم ددع مد روطوا هدگا بودا حالصا ۱

 نک اس بويعا بارطضا هدلحم ےب دلوا یدشود هع رزوا مب هیحرب هک ||
 هحراخند و. توکح و یدالوط هم رزوا مد نغورب و هروک ذم ؟وید مدلوا

 ( یرراعیح )



) ۰۹4 ( 
 ا ت ____

 هدعتاوز هر رهولا بودا در یسضعا ن دب سط اح هدو داوا

 ی دتا مالا یتفرطو نل دص اوف كنا ید ههیلخو یدید ر دم(

 نوراه مدید ردلوةلا قداص هر رعولا ردنوشاا حک روک ذم ثا دح نب

 نحروطوارروطوا مدتیک همز م بوةلاق ند سلع یدلبا رظن هللا بضغاکب

 نینءهو)ارمما بجا بورک هر ورحگاو راب دید یداک هر ود هطرش بحاص

 هنکرادن ترخا ردقوب تاج نوا كنس نسعح هلوالتف نساک,بوبد

 تدیح کر دکم ولعم كنس را ن ریلق کردی مدلاق هد یدید قاب

 لالحا ندتعوا نعط ی اعا كناو مدق يج تحاص هیحاص كنمر |

 یسرک نوتلار هک درم ت ای دیشر ا لا تم الساکب مدت 7

 | عد هادی بوت وط حار هدنلاو شماغص یی رلوقو شءروطوا هدنرزوا
 تاک, دا کی كس هلا عفدو در یلود ۷ دگر ی دنا ساوه ۰

 : مد نيام ولا ما ۳ اوج ی لرد 35 e اعا هسک دهید ی هلام 1

 || ردنو-ما قع الوا عب اض یاکحا رمطم تعب رش مراسح هدصو هخوب

 ۱ كماکسحاو ضل ار نينم ولار ماا یدیدردد رعا صاول هدیگد درد

 | هلیرل-تاور كن ارمدح نیمجا مهیلع ہللا ناوضرنب رک باک ا یس هلج |
 "| نایناهلدنس هن نماکحا تعد رش هدااح یییداوا لوبعم یزوس كرلنا رد

 یا نح» باح نان لا عوجحر و هدنگندنشلا یرزوسو مد.د زردا

 لب نوااکب بولد نوا اہ ایس یرلنرمع> یلاعت قح دعا ا

 یدلناناسحا ه طع ےھرد |

 | نوا كنس نینم قلما اب بوزاب تارب رح هپ هو اعهدایز تیاکح )
 ٍ کی یدک سا اف ین لوف عاص م دتا طہص E همد لوص ق ء

 عمدا ط.ط هدب زا نوعا كنس هبا ےس د نالف ین هکتناد جو دی زاس ±

 ۲ ۰ هد در ام ما 0 نا هللا د-2یی هرب اول یدرد

 ۱ عاص دان ز راډ دروس ( تشش اع داب ز نيم انع غشا مهللا )تا

 أ راب دا قاةناهدنسهلوا عطف كنلوق ابطا بودیاتباصا نوع اط هناوق

 یرلت طح می رش هدنصوصخ كمع ردتا بور دتا عطق ییدع اسدا ز

اشا هلا علعف مدع هدک دنا هرواشم ها
 ِ موسعم قزر نوح ا كنس بودا تر

 ۱ يکشیعت نیع الب هداید كنسن كدسدا رو اقعاص رک ارد راو مواعملحاو ۰
 1 کلا بولوا لصاو لا ع وطء هکر ر هسا E مدیا از



 تا

 ی و )ی هل 5 لء هفرطوب ید لآ sl تدوع

 نازرا ب ۳ ماو هد رویلوا e د بج وم اکب همه رویم اول باسر

 س اا هرس بودا لاو ها ا 3 دک دانا بت م۰ باط قردلوا ْ

 هلا هل ردهک هقابنوسشاقاب تدا مصزار هلهردن تک سارا

 یاکیدتا فصو گنسرکا رادنناباب باعدیددروبدنااضتفا ندن كرارفوب |
 رددیص بلک نالکو بیات للاب هنيا قفاوم هرعالا سفنو قباطم هعقاو |[
 ترضح ردورمند:تاس یکبار اکب نس تواکیرورمص لع“ هکرد هدک دید 4

 نامرذ راد صا هدیابلواو و تسود هنر رب یاو هلج ناطاس

 هدک دلک نوساوا هسرواوا ےک مک ن نالک و  دیا نوچ دبا لون ود یدتا |ا

 هدنفجهلوا سون أم هکتبح اصم هلبا سوب یکتسد بوشلابح رم هلکنس ||
 ردهرزوا لاو مکن دند م) لاح لب ياو هدک دید نسردبا یی ههبش

 شمالوا رادربخ نالا ىلا ند هداراو ما نالوا رداص هکهراقرو قا |
 یرارف بواد مهشواص نداروب قلاراوش ن هله رواوالکشم شبا هوا |

 یدلیا لپ دت هرارف ۲
 ( ردیار کذهدنباذک مانناوسیطا تایح یلاءت هللاهجر یرد ماما ) |

 هفلح هدروصتم ععاج هددادسفب زب هک ر روپ ماهالابسیطاا وبا یضاق
 نالبرب و هدنلا وس ي همر بواکیناسارخ باشر نکیا هد.سرد
 و ره ا دات بنک ر ابسونیصک لدنهنهیدتبابلط لد هیاوحع

 باش هدک دانا دارا ی رش تیدح یمیدزوم تباور كن راترمضح |

 ۳۳ 0 ا لو شم ھوا توا لوق روت ا |
 ندعءاح فذس ندعا ماغزرنه یزوسو تیک: لوا هکر د هلاراشم |
 باش یا دیج رر دن و سان یدلوا طقاس هعطع ۶ دبحر هنرزوا كلا 1

 بورغاحاکا قلخ یدعا تاقتا هس هعسب نوشود هس هڏ را كموق مع

 هروک دمهسح هد دلوا رفهتتسفو بن ات ید روک "دم راددد تیا هب وت

 ارز ردس کک رتاوب کرد حالصا انا ی دع روک رثا ندناو 2 باغ |

 یدرکاش كناو ىربطلا بیطلاوبا یضاق ندنساملص كنم هدندانسا |
 رک دراو یا زا مماسقلا ویا حش ید رکاش كعساواو قعماوبا ||

 یددد باح نارع و لب رد هب هتصفوت ردناوذ ل وعلا قوئومراتوب 1

 هرب رهونآ هدنتوبث کت هس مر مدیا هداج ك دیش را ن وراه ن |
 ل ال دتسا ها تب دح یکب دتا م گی س د چد ھی ها یمر :

eي ل  



) ۰1۷ ( 
 ۳ سس تست سست سس سس سس صدد 3۳00۳ فک نر ۱۳3۳07۲۳۵ SITY TEY ۲۲۳2۵۳۳36۳7۲۲ هل CROAK KA TALAN ی رک را کوک سس

 ا هلا میدن نسح ندندناضم ك اش كل امد هح نودیا براجت لرصح
 | یدنا ساو هراح هصالخ ن دنداکم تاطرو ٌلدایص هو شاوتروق

 | هد رزوا كراودر و یدازوا ند وک نوا هر هدایحا صض» قافنا

 | كناب راسا ن دنطاسناو قوذ بودیا رظن هباسحاو فارطا بوقیح
 || كکید یرب ندبلاس نالوا نکاس هدیلاوح لوا یدابا ترش ابم هیاذا

 | قاتشمتیحم بوروط هدنریز كراود هلبا هج وت هنفرط هدک دیشیا نسادص

 ٠ بودا اشواعد رفاوو ایس رھ هلت روص قاشع “صز حایصو مالتسو

 | یکجا عمو نو رد تحار تایح ساک واسحا یکیلقیافصورورسهدنامز میجج

 | سس رزکب هکازفا ح ور یادتص كاس ورند رانامز قوج نوستا اورا
 مدیا شوک ناذارپ هليا ح ایصو مغن بیط ندیا روهظندنسو مدیا
 | کو ك دابا روحو روربم هلبا كربوالد هزاغاو رورسسمو نو--# ك یب

 تراس روک دم هکر دراو مد-عظع 7 درر اکنس هدعب ىح هلوا تاقا

 | هدرصعر محهو هدرهد فلاسردتحازتساو هافرعاونا مزاتسمو تراجت حرا
 اأ رخ آلا ىلاعت هللا هاشانامز ناطا_س یدعس نەی ردلکدیش شادیشا

 | .ک ردشع !نابوب رایدانموسو وس هلا یرمشت كدب ون نانتمطاونامانارو دلا

 | هلیافاهساو فاصنا مسا مع حرطو فاستعالرت دعبایخ مع ابو عاس هفاک
 || هليا بئذو بلع هلبا كيدو بارغ هلدا هجرس باقع هلبا نجرک و کح
 | ندیهاش فرط نالوا مرلاو دبال هدهززب رهددا تالاومو هسداوم بنرا

 یهدرکتبو دم وم دم قالخا هل.ا تع اطا ده و سم نالبروپ رداص

 هن رازوسوب كيلر سورخ ید.د ردکع | عقر یهیما> توادعو هرجاشم

 ا لنا لاهو نع هعفدناوا لاقم طسب ندنفرط كنا تو ا تاقا
 ٤ راصدا سن ردارب یهب بودا باطخ هکد تلعت یدیردرا ط اتحا

 1 ندنس هک و لاح مرو د ارش ییدیطع تراشد ر شمال دیا هد هعدق

 | ناسحاو مرک نسروروط یک نوین ود یسرب مرویم زوک هحوت هذرط

 مدلاق هدقا رخ ارنز تما نا اکی روت ال زاکفا نو لوا نوا ادخ روم
 یر_ ندوش راووش طعف ردق و ملاصم كحه شود هعس ۳ مب هدک دید

 لب وهجنزوا یراالوق مدشمروک هدهدیوک ینآن امدقع رویلک قراشو

 | هیارصو تشد هلءا ںاھصتسا یا رواب وک مزب انابحا هک ردقوارب هجا

 : ا یب داوا دن وآ ناویح رفاو در سو ناشوط هدنرلکارتفوردیک کک

 زا
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 ت ا ی و را یر ی و سو سس و سی

 یه وایدابا تان ا هف رط هح ها د معذب وا وان ام هتاعر هب هود ومع |

 یدل اهداعتسا هلا راش> ای هطوحو یدتولوابوروک ایوژررب نا طاس هنن هد هنس

 هلا عشاخ توصبو راو هلل زم كل هیح هرکص ندلا ها نوک ج وا یب اسا اف اک |ا

 لبلقا بات مهد معلا ضقالا با ذک ناخانهدک د روک هبح ییگیدلباراهتفا ضرع

 نسرولوا لباقم هلا زوب یننقو بطاخ اکب لبا ن اسل یننق اذللاربثکو اہل ا
 هراذتعا نوګا منب بوروس هر ییزو هدنروضح كنابعت كئاح هدک دید |

 ر اوناسحا ماما لهسباردیا لاصعفا نااشهج مع هلاح هجرک ای دلاتلاح |[

 رد هللا هعفد وب لر ذع نسرواوا شعا نال دخ نیهر ل هسیارروب درطودر |

 ادهاش هللا ینکو هللا دهشاو رول دهع *هظذاح ندذرط لاح همد
 كهاشداپ بودا نیع ولد مرا دوهع ضقت هللا دوعع لح هرکصفد وب

 یدلبا قاثیمو دع هنکح.دا دقت هنالس یتسهفاک كناسحا یکج هرب و |[

 نوب وق ندکوک هدنس اب ور ناطلس بودیا ناب ی ان ناف هلال اجر ۱

 تاربخ لصاو ماوعو صاوخ هدماعوب مانهریبعت یدروک یفیدغا یزوقو |
 ههانتساو تاصع تغاطاو ادعا هلاصموادوا تخار تولوا ماست او
 یدید ردهح لوب عوقو فل اومو بع تريكو فلاح تغفاومو تاب

 ربع بوراو هب یراب ریش فرط خیرفو نئمطم هللا حرشنم هجو كئاح
 باعتسا ییهیطع یغیدلا كناح یدئلوا ماعدا هيتس ا وح هدکدلنا مانم |

 نابع" یدتآ اد هللا فوقو هدنرد بواوا تالاس هب هیح باب یرغوط هلا ا

 یهرفو یاناطع یعددلاادالا دعب ییموسرككلاشا لرد حورخ ندنسهناخ

 بو ا لود هح هدک دابا او امد هلا رگشل ساس دعنص نس>و مدعت ۱

 والثم یعددلوا یالخ دم هد هلم اعم تکی دتا هدهعقد یکیا ام دعم كنس

 هد دنس يکدا نک ارز نسلکد ح ودع ید هددمعیاماهلمج وولد هتسوب |[

 عوقوو ناوخالا نيب ت وادعو نامز داف ندنغادلوا نارق هدست

 هنس ول نکل ید شکا اضتفا روز لوقو فاخو تلح و رورشو صد

 تففاومو حالص وص یسان ندنلوص> علاط تعافتسا هلبا نامز حالصدا ۱

 تدوعهن رع> ب ويد كل هللا كراب كل ام ذك ی دنا بالا ىج الفو

 یدلیا تب وغو
 كيد هکیدناراو یسورخر هدروذناس كتاقه دارق ضع تباکح ) ١

 هلیس هعااطم براغمو قراشم جم راوتو شا مولعو فراعم ةع احا مود |
e 

 ) لیص# (



 ۱ ( ۰4۰ ) ح
 تست سوت
 ینوتح تراس اک ند وتو ید رو اشطا E ران كرلنآ ی | یس هاسه هک

 اور | هرییعت مه بوراو ۵۶. ی ردبا 0 ۳

 قب دصنو قرفع نارق كن هطوح هلا رکذت یب هعقاو هاشداب یدتنا هدافا
 | هنس هل اځ بولا ییاسحا فی رحیدلنا ناسحا هیطع راد ك بودا

 بوک <۱ هدع اسم یسفل هر افو هب هدهاع» نالوا هلبا هیح هدندوعارورسع

 یا "ورهلبا یر. اور ةااخ 4 ه.ااطم یاس>ا فصذ مدسدارپ اح لع ق دا

 یاوسر م دیس تیع ری اتش فسا ردنآر ا ی دن یا
 اصعرب هنلا ويد ردکعافرطر نداند ناب یالب ی ۳۹ و مرواوا

 ا یدلیا ادم ود رک روب اط و یدراو ه هر يا دن وآ ارام وا
 رک روک یاسع N EEE وج تواوا نایاتش ه> راخ AF نام

 ه.تورو داوا ب وڈ درا ندتس هقرا اف, رح یداازرارو هل وا فو او ها

 حورح قلا بوبم هدیامادعا هد هسا یدرواهرامییاصع هلت وڏ راو
 ۱۰ رب اقاقنایدلبا ت دوع هنس هل اځ بودا الهلا لا تب رقو لاند ردو

 | لاو-ها تدش ی هد هعقاو بوروک اب ؤر ر هلوا ناطاس جد هد هب ان
 هلا توعد یدومعم رمعم هلکع |لالعمضا ن دالر هنرهص یب هنر شوق

 ا یرعوط هلا لامعا نوک جوا هلمح و قلاس تالدک یدانا تب هک "هدافا

 | هدناوجه.> یداوا دلم زابل ند: هناخ یارو نوراو هن رج كت هیح

 | نس هکاس رواوا راک,اط ییاور نيدو ربیع" ندن هلزو هن نس راد یب

 | دروک اور هد ىب هقناس هام اعم نکا شا صالخ ند هعطع هکلهت

 ۲ ردنا تفا دصهدرخب هلکتس ورندنوک لوا فل اک ها افع هدنکدید
 || هد هعفد وب هیح ی دابا نیع هنج هلوا رارفر هدنن ايو دمع دسب اي ويد

 ۱ كل هساا زولوا دهعتم مربا حس هلج كن هیطع یکج هرو اکسس كه اشداب

 أ مانا كالم هدد دلوا یصار هفازازابو ا یدید مرأب وس یب ردو ییاور

 صوصا هد هن سول ا حل دعا هرأفو وک دو نوي نداع” هدنمانم

 | ص اھا رعار ناطیش کاعو دوسحو لرارط تدسقم بحاصو را و
 اهب مس هطو> ردةج هلوا فلت رشع" فلع یس هاج نکلردبا رومظ

 هدعب ی رفآ هدک دلتا هاگا ندن معلو هعقاو یه اشد اب بوراو هروطح

 هليا هسیمب تعلخو هیئس زئاوج یکناح بود یدیا وب ار مکید روک

 : یس هند تلخ یخ د هءذد و کن هل وج یدلبا لصاو ه هیطرتشیع
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 ات سا ا س طعم ف

 و هطوحا صوزا هداثئاوب یدا میدراه.> > لالدهد مش نو و ۴

 هک ردراو اع ہکح درب مب هل تاج لالد تروع هدک داک الا

 رم ردشعا زر ندتعتصول هلا زب رەت سن قحا ردهلع هدعاسن ربو

 ترض ندنغبدلوا لب دد ید هدکدفم یک ینیداوا مظد یب دکل

 لاک هدک دنیا یک ادص كنم تح را عن لیمودر_ مه ہک دما وا ربثک
 بورا > نداروا یدلبا اه:خا هدنرب ز لرب مس یوش راقوش ندنزآربحا

 نس رواوا ندرال وعم هدن داع هاشداپ ل هسا ردا راضحا هکام روضح

 یا رخ لالد هدک دید زرریا عن ند هن اه اش یاناطع هدنلایعو لهاو

 یک دید كن هل اس: نز لاتصا ال اب دم دا هلا حارحا ندر رم رب ژ

 باطخ هل -:«رل مو قر هپ هطوج هاش اب یدلبا ضرع جد یرازوسس
 یاور مه مدنووا یبمکندروک ه ندهد كناو مدروآ اور ن بودیا

 هحردقاوا تالاه كناح هدک دید مّتسا ندنس هسا هنره ییرعت هدنهو
 هک تنس ان هم E احرقف ر , مهم هدلمج نم كالا انالوماب بوراو هئس

 یرکلوق هل وا ابا زاد هب دعفاو شادولوا هکاصوصخو هب ا ور ریز هز

 ےب ا ابا یالخ هر E اهاش روصضح هسا ا ندا قوس

 نا وق ڭىروعەاشىداب هدک دید شعشاا سا یه ه روک ےہ ا گل داوا ریعم

 ی دنا تس او ىس ەراحە شا مدآ رب دئعم (هداو ا قد دص

 E هدنفاب هراس هدکد تا نامرف ود کروا لک د زار اک وش

 نکیریو لمم نو سلوا نوک جوا اکب ناما ناما بوراو هس هجرد فلت هلا
 ناصا كن اب و ر هدف رظ نوک جوا ندی راب رهش بناح یدلبا ناغف ود

 قر هلوا عرضت هلیع رضن بث ات دی رط نواوا نوذأم هفاو قب ريەلو
 نده دل اف رس ه راحو یداوا لخاد هب ھه ارخرب كردا ت ارخ رود

 یدلوا هن اکس بودا اد دیح رب ندراود قوهش هاگا یدلشا هيلا

 مانه "هدافااکس ی هدناوح نال یدلبا ناس هب اس 2( ارحام هدک دید

 هدک دید نیس ردنا ماعدا ۳۹ کی مهساآ ردا ماتحلا یکسم ید ی ربع و

 یدد مر ریو اکسس نقصد كب هطع قح هلل وا ناسحا ندنف رط هاتشدان

 نالسرا ولل روم اب نداعم هدنانژر كالم بویلشاب هن اس ی اور نال

 هک ردلوا یربعت كل وب یدروک رغا ناویح سانجا یر راسو نالبقو
 نوو رود روا واادن راو دادو راو ادعا نوا کالم هس ول

ik SERE SER SKS E SERSAR. 

 ( رک ر
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 بوراو هرکفت هد: سةل روس دک دید مرابا لاح لاح نس> ین | هدکن> ی

 ہک ندرلنام"ز هک واوا سونام هک ردورما د) ههرح ندتس ھر سور>ول

 یاتماورو" رو ا مدا مدلوا سادا ہدحا٬ ره نا اعم داکنا ۱

 کردم دف لس نزک صوص, مدلوفقاو السا هی ذلا برق

و بوت مدو و ند, = در ع یدن جم و
 : رد ر هاط یددلبوس ند وک

 كنسو ولد ۴ هدا تدث :ما لاصکا لا ص الا سن یاصع: سا جد هرک رب هله

 شومب شومه دک دید هدیاداتعا هل, الاد هلو قغ هند لرز وس تر

 سافت الا مو سزا ضف یا نسر د اتق د هنعاضواكنا هدک دلک هکنا |

 عقوتم یب هام يلب لوعو هماصتدیصم لوزنو هبنات لولح لاح ینیدلوا |
 انو هراو ارز نس ردنا ه ده او ر اعهو زود هدد هلاعسو نیع هدننروص

 سور>۰ یدرک هب ورجا هراو هراکب نک را رلدا ی الک و و یدید ود 2

 بولیکح هل یکج هیم و TE روک هج وتم هش وه یف هر ھ :

 0 روص ردنا هاچ هن رزوا 2 وم ی ودنک نود راو ىب ردائفو

 كسورخ بواک سالت مع هن هراف ناله ا هلماقم و یدرتس وک ۱

 هنک راد: ییاد راف كح هل هلوا نایاتشو نان هل وص هعاص یک ىىدىد

 هن داسفاو نم كس و رخ هدک دلا هنن اهم یدک شب داوا نازود هدید

 هلا 3 دعو طظ 7۳ سه (ش هراف بو ددا دمع ناش مده لا داععا 1

 یدلبا ناول هدانا مدع

 یدبا راو ی ه->حوز دکب یت رسو هصلع یت ر وص تک اح 3 تاکح) ۱

 نیغ وا روبح هب هدام قیقح ندنکی دتا ماعشسا حاق ماور ندنت روع

 ن 0 دنا اضوا مک نع هلو الت وک حاقر نوعت ور اصمم ضا :

 ند و3 هر E راس هناها ود ها تفد هّش هظد اع ردق رکلک

 ید ہک یل گو تروعید ۰ رک هل رب هلا تدوع بععرد تواوا یک راقیح

 بوی سص ام ماعط راد وم 9 بوتان سا او بورەك رطم هلا سا

 ندرب یی دلوا كن اع ندنغب دقیح هر هرشط نوعا توعد نس هراسنز

 لےے یعب دنلف اص ھت تودنا لکا م ال اب ر یرلکع ید روثد هلا حورخ

 2 لاح تو: هژ وب را ندم 5 9 هل.س هراز تروع ید ۱ تدوع

 پوروكا ژور تقو هاشدان REE سود هزاحهن “الخ هلة وا ىا و هئ 2۱ دلو ۱

 ریعه كخ هدنا ین رعت هدمه و بول وب ی ۵ هاکعا شومارف ندهد |
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 رامظا ندهراف سو سورح ۵ دک دالا لقت هر>ا ىا هوا نم ناسا

 بودا دسح هتغادشول وا هلا سوع كن هره یگ دقران یا یداا کیو

 ترد اتم هل ا 5 کر 0 دع ضن 9 توادع یاملا ھنن رل

 ات نهادم ها م دان مو ۶ نس ۵ 2 اب ند: 4د باس یدک

 A د زوس تسخ 3 هوعو مالکلا ۵ وسمو ۳ ا داوا ۳" من نھ بذ کا

 لا لعملا جاو قوانم "یدوم یا لا اه مرد,ا هلل هکعد دنادلا

 لوا رووا تارغتسا یس و رغوط هکتنما ك رسا یدر والمم هراذ مرطاو

 دادتسا لیصح ه دنط اصعو نیما ندنس ی ودنک هليا هع دخ ه دما

 شتا لدعاح قاالوق هراولورش كلا مذا راتخ و ِ اک تو دنا نکعو

 تورس ییدتا هلا ئ ف وکسو نماددو جاست ك دندساوم كا كي

 هدعاسم هنادرح یالذ عم ردقو هایت شا هدنغج هلن ز ان هک رتفد كنعارح

 ناس نم هلو زوک ذم هلراربخ هدش الخ را و ر وه سه هر ریهس یا طعاو :

 هدصوصخ ورو س کره ککحهدب ۱ دعو صا و د مع 6 هوا بس 1

 ا هژر ر اشنا دفانکاو فارطا لاح : احا هش وم ك هره هاب زا

 4۶ و.سا حاق نا هوا عو ب اجو عوج عقد نده رط نادر هدکوح

 هدق دا وب عويس هن لرابدک نداق كح هدنا تافو ن دسننعلحا رد

 هراف یینقردقهب ید نسرفاب لصد ندعاتوا هن زو كدذج یاثا |

 هجا ردشعا تعفاومو ترشاعم نسح و تفداصو قاعا یدک هلا

 (تبس) نعا راکنا هدیرفادرف یفددلوا راثلاو الا ذهفا وک راقلا و3 طلا

 ٭ ارت رلا عدوک تناو * ارج :الا ین عضاوک تنا

 هسا قم لذ عسل نم هم دکدلبا ع اسا ییر زوس وب كسورخ یدک ۰
 ول دهح ےل 5 ؟ل زک دروب یرغوط هلا نیس هکرد یدلوا, اتم یرطاخ ٍ

 یدلوا م هنارحام ع وعسع الاح یکیدلش .د لرازوس هگکردعا رو

 ارش ) بورب و باوج سورخ هدنکیدید |

 ٩۴ انواس1ا یدبت طعساا نبع ناك # هلاك ببعلکنع اضرا نیعو #
 ۵ Fi لدلوا رورغم هما رح ,E حاقر نالوا لا کپ راد شاد

 طر و اکس ی روسوب زدن دل 0 لا نح هدنو> كةر وك دم تایعد

 مدسلوا ش مکا ا ها اهح dl | رم فال اض روم وس کک و



) ۰٩۱ ( 

 عرز هدیولق لیلفو مک هدهقاف تقو هکر دقوم هطا سلا طا شرف
 ن دخرط نم اعط ماشخاو حابص كنب دکوب نیغاوا لیرج رخ رم ل وج

 ردو هڪ درا لص اح دعر م دتسعو دس> ث وک هلا بارو هی

 هلوا لمڪ ٣و ی دید م ردا ت تدامرهثل ام (!سفللا هر تیقوام لالارمسخ )

 هننروضح كن دک یرغوط تونلکو دع“ و ریش و دیو ۾ ط ردق کیدلرب

 بکو مجو قلدص کف نی هلا عضو هته اک شاب نس همد ەتو یدراو

 2 كمروک م دنلاح رادکناو ررضو نس ن دک دلوازاحرمخ اکر مک

 (رعش)  رویاوا رادکا بحوم نسهج رد نوا
 وج بدر م ماعط مالسلادعب # نمو مالسلااملوا ةقادصلانآ #۴

 ۶# بیرفتوناسحاورفت كىو # ةفط ال م فم الك ك اذ دعب و #

 "هره هلیسءد ردراو مارک اذم صعب هر هدعب هد زکر و لکا ییاعط وش

 ٩ ندشوم هرکصا دک دتنا ظح یافیتسآ ندهقورسهمم تال وک ام هروکذم

 | كفوفشراب كقوقح نالوا هدرزوا كن ن نکند انا لاتا ایالات

 ۱ دوهع قاخ فالخ هلا لر یب هع دق نوادع دازردام نالواهدز(هبردو ال ی ح

 | در یکعدق قاخو كج هدیا باعا یرمکلکعا دومعو قوقح هظفاسح
 : هک هوش ردع وب و هراحرب كح هدأ قوس ادا قدرط ی توردتا

 || لوا قجا مردیا نعسر اثیا بود. فرطرپ رز شم و د ااو

 ا هج

 | مرولوا دمعتم هراضحا یاشعو ادغ هداسمو حابص كل هسبا ردنا نیمأت

 || ییعال هبا ںاجت ساو نارغتسا توب کت هراف هدک دتشیا یدک نکی

 || نادرج دمب ايف هدلاح مغیدلوا ر او مياط رابج الاو هارکالا هشرط |

 ٠ حایص هرکصضذدنا یدلبا مسق ولد م ردیا ل ولس هب اماو نما قد رط هلا

 ۱ یک هدندوحو م املالاب ن دنفرط راش وم یسادغ كرادت كئیدک هداسهو

 | تسود كموقم طقیدلوا توقو تک لاک لدم تردق مدعو فعض

 و هتکح دا ترداس» هب دوم قارطو تناها لر هفرط هلا نیع هد صا :

 2 تیعو فا فاکت الب ورندامزقوح هل راربر دکیداراو سورخر ی < دیو

 باب | ندبآ ق رط) هکر د تر دەز , قجا بواوا ی راندومو ۳۳

 لی هره مانالا نعامو ی دا س س £ هدا قد دص راب تراژ یان نده وعل

 راہظا داکعا 1 ات حس هدنساوو مهر دا هددوحو هدفدراو هنئرابز ۰

 | دا كنادرح هبقدلق راسفتنا نادنس كلام/ حالا دل رایتتنسا 1



07 

E NRبود ردقوب م جاحو بواطمر ندنسو مجایتحا دکتفذا معو  

 نعل نغز رب نداوه هدنس انا ترد ابم هل وخد هن رحو تدوع دخ رکو

 ییظیدایایو أا«تع نع هلا انتجاو فاطتخا یب هراف قرلوا لزانقالیچ

 نیعم بویلپاراکف | ذبح قد الع لح ن د قبال خورا صتتسا عطق ند او سام هرات
 نیجا را ج را نالوا نادنهد رد ثا غو سرد دمو ناسک ریصاو

 نوعا با عیب واا ندماد یب هلازع دا يع ی دارا لک و هن رل رمّو>ح

 نددایص هلکعا تح رم هداح یسب ر كرم خ لها هدک درونوک ه وس راح

 CANI بودا اشا

 هدندنع كنا بولوا للام هلاج هتسعح طور لالا رم لحررپ تیاکح )

 تدوم ك-:یحاص هروک ذم *ءره یدیا مسماا نا نم م رکا هکلد و عا

 كایار وشم هلا اف و نسح یو دنک هلفلوا ف ولام هللا یتفادصو
 هدندنع كنحاصو ندندعراو هلع همش نوعا تو بلط هلرسایاوخ

 لاح هتسخ یدک هراعب ندنغیدم هلو كح هم هلس ردق گحهدبا قهردس

 رادتقالا ع دع یخد ن دندایطصا هراف بولوا لاح یبهلبا طرفم لارهو
 ژهراف یدبا شلوا هره هر هر اف لدارا ن داغی د ای راوک وس و رجاعو

 نادرج سائر یناورغییافعءض ی دیاراویناکهدهناخ لوا جد كنسر |

 بول احریاخذردف ییدلبب هلاندنناک د لاقب نالواهدیلاوطوا لر هلب تونع
 یبیرک و كن هراف یدنار دنا لفن ناق لر دنا امتساور هک وا كندک

 ودنکرافا سر هرکصف دقداوازب ربل هل معاطمو لک أم ع اونا جا نم فوخ
 تلمهو عدد یو دعردعن رهیدکووب هک دتنا راکفا*هرادا هل محو لوُش هر وز

 یکیدعسمنبو شااقنددا رطصالر هلک ل ھا هن دوح وهلا لارههد هوا مع

 ند: دوا را رعتسا هدرادع رهد ردشلوب دوحو ن وه کلا مشت

 ييدعا رادتا دب هل ماعم هد بح وم هدمهح هل ارک ذت یھت اسامہ كشال

 رادو ناغاخ 4 را رطضالاب نولواراوشد رارف نوا ےن هدرلار وب هدر دن ا

۳ 

 سا هسا حورخ ن دفورعم نکسمو ف ولاء نطوو مرواوا حانح هکغا
 ماع او عسو فرص مارغلا لولح لبق « دباب و ردبکلا ماودمو بعص

 هشاعم حالصا هدر هلآ سارخ یا هره لقع راک ردبحاوو مزال كعا
 هلا هطساو یرارسا كمطاشا

 ) سرف (

 ردع ےب ارپ ز ردکم رو رارق
 ۵ کو اسم قوس مد ات و فا یمن



)%4( 
 ةت ل سن اا افا

۱ ۱ 
 هلا دادو ریس ات رامطا دالباا رام رلبد روطواهدنناب مال سا ادب تب ولو

 هل می و ول یا رس مرح ۳ ی هدرکرا ہک اخردق هر ید توش ا هرادتعا

 یفوتواهلبا را زوس والثم رد نوسا یکم روك لاملا لوغثتءو 13 دنشکرب

 ۱ هر هطحاصم صوصخ هرکص ندافطالالهو نر> شنا نالوا هدو رد واط را

 | لفونوبا كل ردیا ق اقش غش قب رع و قافو علخ میظن بوج آ زوس رت اد
 هللا لب وے AA a هال :دب ام كت ونا هلبا

 | ند-:هرط شسوحو کالم هدا | و یدلدا ح الص یوم کے شر نص

 ۰ ا وا ول نبرش هم اس تم روماع هل.>ارخا ال ادزو یوهع ئالد وئوبا

 ٠ یدالیف فرطر ق او قاعش تولوا دراو نامرفرشم

 || نولوا دیصلارغراضقزا هیلابح یکی دنا عضو لدایصضعب تیاکح )
 | لح كدینع "رافرب نکیا لاسو نیع زودهدد هليا لاح بلط هص الکسا

 ۱ ب> اصابهلبا 4 اعتسا و هر اا ندهراف هدک دروک غد داوا ح رفتم هددها

 مس وهو مرک ت ڈو یدع“ ها ت وص نادبم سر افا و توتف و ت دوم

 ٤ کمر وب یورعء لب هدو وملم هَ ا بواوا £ س نس اع لاعتسا

 ١ 3 هلا صالخ یاحر نا دّس 0 دا هوا تو توادص قلاوس نالوا

 || راتف رک ردمشعا رادم هععالخ ند هط رو وب یکعا ص اتقا ل رمش ضرق

 | هدرعبرار کت هدااح کاکی دعا ضارقا هلا لدادح نانسا یب هکیش مغیدل وا

 0 نم رابا 0۳5 :ع دمع نع دو و ندگف> هلوا س یا دادو با مجد

 ھم هر رج عدا دالا ست 91 دل وا توف تصرف توو وشا نو اهزما

 ۱ راه ردشعد e) اوج مدع ۷# رمخا لەش نَه )روب تیک هغل وا رهظع

 ِ زی هل اینو نیع توعا تعغشو جر ط3 هنکلهراعب لر الرح هرادع

 ص رح ةع ورم كد دا وا قلم ى هلا رک هک وا رهشسا ۵ ها هرڪو

 نودا تا ندح رص ل مج ےک سار ب صع یدتا افلا هب هیلب وب حطو

 هکشضارفاردندد انع و ته الب لت ال د كَّعا ض رعت هیادرد راوم

 قفاوت روبیک و حج یارو باصم رکو كعا دا٤ توعد همرزوا هلدادایص

 ال اړ هلا ول دز وا ضرغ هد اص ۳ هلرا ص ص باج سقف نڪا

 1 ږد د وجو لازا قرهلوا مد کن دایص رکرواوا الام اک ولیعجح مب

 | رت ید مدساب هدبا سفت صالفسا صرفلاب هدلاح يکي دشا تقو رہ صح

 | مند راد اا یاج منج هوا اف رک هازغا مالا لبا رادو نطو



( ۸۸ ۱ 

 حالصو مع لاصعسا هدکفح كئس هدمدنع مثب هدناوج دالیلاكرابم

 هللا تان اوهو تافاصمارخآوالواو ارهاظو اتطاپ كنس ردحالفو میم محنم
 هدکنحککلک۶ا یعس هب هیفاو تبع لامکتساو هيف اص تدوم یانتتسا
 ردکتع ندتسودرپ كرط اخ كنس هک نوساوا كهولعم رد ثاوا مهاو مزا

 نسنفلوا دیسماتدومصواخ ند احا هل و-هلوا هسپا رواوا ریغهو
 || یش لک )هلو نیا تسود نوعا كنس هدااح كغب دلواقیضم هدکتب

 عقاو ندنیفرطرکح اتو نيتهج فراعت ( نادت ندناکن امزو رادع

 | ندنکیدعاناسحا نسرواو نادرکور ندتناسنایاوخارتکا هدنامزورواوا

 نس رر وک تناها ندنکب دارا هت اعا تنارخ ندنعب دلی تب انع تیاسا |

 ۱ لرشهلبا لاکن راما هک فکف ردرلناوا كف طالت رهظم صاعتا مکیدید ول

 | كلك لومش كنس تامدقمو هجركا راهلوا رظتنم هکعلغاوا راتفرک هلافع

 هدکسشنالو| یم ص ناسا مدا رع ندداربا هد هسا كف ناسا تاعشرو
 | كلوصو هیولطء بودا رادت طااسو ندتسنچ یادبا هدعب هللا یطاعت |[

 ماست اکس یءامز مارع لی هدماقم یب هدنب اوج سرخ هدکدید ردن وګا |[

 || دالبلالرابم یدید ردبیص گرکفوببصم كيأر كنس هکمروایبارب ز مدتا
 | رخو فیطا هتك دنا رع هفصا ندر دکنو شغنس هدناوج

 دومع لذب هدوصعم لب بواوا دیقم ےس منب یحنسلعانیع هل الطاوذ

 || تاامنوخایرضوط دالا كرابم هلکعا نیم و دمعونآ هدک دید م هدا

 شم E هب رعق هشا دنا م راو لشهد وخا هکر دروک یدراو ه:ءامم

 ۱ ترتشابت اع هرکصندزطاخ لاوسو مالس شااوهدنناهه یاهرد نب و |
 هدف دلیحا ی بح صقاوت ندا رومط ندید هدیحاصم یاو ۱

 ۱ تالثهنوخ | هند دلوا قلعو تدساشم هدانع بحاص بدالدالیلا كرابم |

 ی دسابا نایم "هدروآ ناکب ناکب ی ابقو حیاضفیکیدتبا هللوا یفوو

 كسرخ نالوا مودم هل | قیدصت یتالافدفاک تاون وخادالبلالراسم
 هل-دونوا ر د٤ وادم یی 3 به اذ کت سما قب رط هلا بذ اک ےھو |ا

 یسم هیفصت كنب راش ام ل رلت وش رد هدر اذتعا الاح هراسکنا یکی درب و

 بوادر دک ورام ٹناطد مولعم کو دیا هتسداو هتم لر والنم منی و كس

 رابدراو هنئا الفون وبا هدنادنز بوقلاق ریارپ و توپ ناک وکتالشمنوخاو |[

 ناع الا قوتکم هدنامز مش واو ناکم ج رحا نازحالاب اف و -فح او

 ( پولو )



) ۵۸۷۷ ( 

 ند ڪس ام ناب رقم همدا ندهد دءهلوادنه دوس هد ارم REA واو

 | هکرولس ارز یدلبا اد یوقحصخ هلاد یکی ا یللث» لشهاوخاو لفوت وبا

 لرد هلا هدوأ ء٠ دام هدام قرەلوا 9 ودع ره طم لدوث وا

 زا تالد دمد هدک دانا تردابم هعاقتناو راثذخاو نرغقاس ریست هنن اداوم

 كنلاوقا هدرا رد هل ره هدنعحلف و ولاوابهیامآ "همدم یکجهدیا بدترت
 ا ب وهج ن دکل مرو ضحراح ان و راحیدیارولب ینغج هل وا اف ص | مدع نیهر |

 1 هناخ هدلاح ید دلوا یش التم هد هحرد كج هبیع هروک رب یل دصاب

 ۲ هدا یدرب و رارق هپ هطاصمهلبا لدول وبا هحرکا یدلوا لصاو هثس |

 | لاحو یدبا ردبا راکفا"هوالع ځد نکو دیا راو-شد ما هدلاح تروص |
 | ندنسابحا نکا رروط بولاط هلم اترصو بوک آیناشا یتشاب ہدنل زم هللا

 ۱ ءدلاعو ینآبواو!لخادهتن روظحتنالیحرپ هدنمان دالبلالراببم نالوا |ا
 ۱ رظالا قیقد ك ن تویلدا لاوس ندا نوت عزوت هدک دروک :

 بح رب با الا ىلع ةقفشلا بح اص و باوصلا یروذ رکشلا قیعو
 أا فرط هسیا هتره ی داب و ثعاب هزک ر اکفا وب روب ناسحاو مرک مکعدق |

 ۲ :ندنا ,ناار نا ا روضح هلک عا مارا ود زکر وی هدافا همه ارجاع

 || كلم نس هللا باطخ هنافسًتدالیلا كرابم هدک دلبا لقنیتارواعو لاوحا
 نال ذخیداو هنخادن ا ینافرعلا بحاصعدنوالثم لفوونایراترمضح ناشیذ

 ا دل دابا نط ی نعا هل ازا نس هصعو هل قا نت رع هدردبا نام رحو

 | بحاص هداودو مدخ قوعح یتارمضح كولم تاوه لاا ااب تامیه |
 اا ندندادحاوابا كار هک رکر مارب والذم دسا هکاصوصخ یر ناب یمدق |[

 || جاو دو یلح *یداد-غ بواوا یعرک تو الح ق اذو یم دخ ثورو |[
 || لاذت او تمذ ۶سانت لفونوبا هکو لاح ردرمحاوراءادغمرب یس هوش |[
 || هب اناو رافهتسسا هک اصوصخ یدلوا عقاو هدروذحرب كج هدیاتمرح |[

 | هناهاش ناس>او تفط اع نااش هلا تلاع>و تم ادن راھ ظاو شا |
 | نیس اد | كل ما یکحمدیا ع ورشرودرخ دره رب زولا هاب رد شلوا

 | قع هلتروصوب دالبلا لرایموا یدیدرابا هعل اطم نس اهو تاغ |ا

 | لالا تاع لمأن هکعا كر ی رلم الکل وةمو هدک دتشلا یناضب رعت
 نا تالتعنا ی دا وار .دبشدایب هراح هل مروا هدب نک دم هدا

 یدد مرا لس تعرض یکرابت كرم هراح كن وب مدعم ندنامز بالءتاو |



 اتم
۳1 ۳ 

۳ 

 TE e تروص ۷ وع كنءار < وا تودا مسالا

 ناشفا رهز ناب هم هک | هعلاطء یتاسحاو وه "هرام ارب رم سرح

 لاک قد هلوا نار د هج زد كح هب یک دد هلند وادع رجخو

 ندنفب دعیح ندنرطاخ د یم ندکتنا را جز یی هصق كاکلم ندنظیغ

 تنایخنوساوا هسا رولوا مگ ره ند مس یااح كکلم ءادعا لشمن ات

 هنیصعم كا یصاعلا ییعاقا ىم رح ردك رشم هللا نشد هدتانجو
 ٤ دو فراعو عدن روا: نس نعد داوا نایصعهدازندک ابا

 كس لقا یم رول وا عدع كالهع هدیش قج 1 هد س رودبا نط

 هکنسر ۽ 0 ي! وا فقاو نوحه: هد دلوارارشاتنو اع مورا 2 دعا سم ل راربصا وب

 نالوا كفر كالام و ا هلبا تب اه ۾ والثم لذ ون ولا
 هلب رام الک نس روب دیا راقه-ا و فاننهسا ینتم رحو تیهتکهاشداب

 وب كن ولآ هل النج بحاص دسا هدنفب دقرج ندلادتعءاو بدا “راد
 | تابحا تیغ نسس هلرا هار ناک با طخ بواک لاعهنا ند وضو

 نسشم الوا فقاو الاح هنغی داوا موءذم هد هجرد هن كي اهصا هيو

 | كنعاادف قوفش قردرو قو دص بح هلا قوع ما رملاو قوةح ىس انت [

 هد عاضا یع دق تمدخ رب نسشع هل ن الالا نس هدب دع نارضم

 (ح |رهرغاصا هدنامز عیج هلوا نیک دن ورین دتدم هاو هک اصوصخ ریا

 ۲ قاسکت هلت رار رب اق دصاو ادوا ردشک هديا دادمسا ندر اکا و اور
 | فاطعتسا ندک ولم تارضح نوح رات بود بواوا دایتناو داحا

 مظعرجا هرلاعا دک مب ندبسوا هک ردندناببق قا ھی تداه

 راک | فاطعت سا رارر دتا رب رح رجارحاو لحاع یانو میسج باوثو

 یب واق هک كلاتسد رب زر ردیاکد كمولعم یراکدبد ردیارغاصا داسا
 هدایعو یود تسود «دروط > بویلوارتتسسم یب ویع هدنراتدب و قفس

 رواوا ی ۳ 2 دن راک- 0 دوو تاجو هلوعلوا زهلوا یوع یودع

 OG هدا رد ییعو وبا رکا روتایف هدافتتسا * ی هلوعم ند رلنا و

 قلم هللاا تئراو ندهد ادحا منبورد دف اک تب ومع هدنمح یلعحو

 تاعلا هذ نوس ۹ صش هلْغل وا ناسحاو وقع مق الخا ۳ كلوا

 كن داسفاوردکم ندرزوسو دوېعم س رخ هدکد درد داع فالخكعا

Sn 

 ا وا کن وسلوال اصر 3 روم هل س ی ِ وب رکراک |

GE 



u) 

 ول د زوا وا دعا رغ نه رب دی ۸-:۵د هردص هی شال ر کل الب و

 كناسار لفو اباد مدتبا تکرح هو ء(قدص نلال بس نل یوعدلا)
 كنارومالا لمس ترمضح هدن روص ینددلوا هتف رط نانسح یت ودص

 رول وا ره اط مهو غ عاوا هد اضف ضصوعب هج رک ردبا لهیسا یی اصء

 ردلاع یرلتر طح هاش یلامت ملاع رب دم هنس اب افخو رار كن | قحا

 زب رع نالوا براسغلاو قراسُلا بر براسغلاو حل اطلا رب دم هک صار

 هدنف> هلوا رخ قب امن كد اصم لوا هلوا صد وفن هنرلرمضح روفغو

 هدنکح هدیا تخ ازسا كل همش نالوا سب یاکوت ثعاخ هدعباقو رب رهو

 كناوخارعا یک كس عردابم هناطاس روطح مب رد وب هاتن شاو كش |

 توخاوتؤ رح طرشاریز ردنوجا قم اہآوا تبسن هل ایسنو نوامت هدنرما |
 قوفهدکفح كنس نب ردکماغا فلخت ندیابحا تنو اعم هدنطوم ءالثم وب

 نا مردیا دارا هل اب ین هناعا تاعدقم نالوا لاب سج اهو داهنجا هداملا |
 یگالک هلبا هثسح هلم اعم اکب رکآ بوراو هکلم بای ی ران یلاتعت هللا ءاش

 هتعافش قد رط هللا تارت ةرابعاا ولح قیلب اع هسا زروب لبا ه افصا ||

 ردبا س> تس اکش هدنفلخو تسارش هدنعبط كکلم رکا مرول وا كلاس |ا

 ید یتسارف رع لام عتعا های قر هلوا كلم هتس ایس لییس مهسا |
 ندادواو احا هلا طیاغت ییادعا نالوا صف امو ص راعم مگارب ندلا |

 صا وو فطن٥ رجول مردیا تکرح هام جو یسانم ییعد مرا رت یت اعتسا ۱

 یدلبا تدوع هنس هاخ عادولاب هلا لقوئوا نود ردو دکل وا ییععنع

 هناطاسباب ناوعالاو مد | لیق هلا تکرح ندنل زم حامصلا ىلع یهدرا

 زوس هدمیلع لف و وبا هدکلم روطح هلا تّعس یی ودنک كب د هدق دراو |

 بودا نیمز سو هدکلم روضح نامه هلا سرفت یشداوا * منم هفجا ||

 قارویب لم أت هدنفح نکلوق لذ ون وبا رکع دق دع مکلود رع هللا مادا ||

 ل امت هدمح هک هفتم یا راو هش نک دسیعاوم ندیا تقبس هززوا |ا
 مزاکمو هیک ولم قالخا لب اش ارز ردن اکی: ینب داوا ناسحاو وع منم |

 جا هدرگک دو دع کو کلا خاو اضر ناص هد رک دین اطاس مش

 هدّبط ی رکود و هکم رد ازا ند کم راکمو اجر ند زکجا رع یدلوا |

 نک هل اه اش قد دصن یم هن ارجاع نظ ےب رکس نم روب راس یشو بئاخ ۱
 دا و دنکب دد و دیلی. ك ادص یارحا 7 هن اک ولم دیع و را رم
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 ندربیسکما هلا تاکسای وبا ويد رد رو دو روط# هدربعح نعلق مال وا

 با تم هب هداراو ما كج هدا رومط ند دسا بن اج بولوا س وم اخ
 یهو ص خو ن نک دیک یدع* لمس هدکدتنا عاما یرزوس وب دسا رلیدلوا

 ناصق ندا ءا هلغاوا عولعم ےب هصق قجثا م هدیا هعل اطم هج زوک |[
 هل یسلح هلءاوج نکیغا هداعا خد رب هدمروط> هلبا هوالع دوخابو |
 ورغ وط لشن وخا هدن راق داوا قرصصنم ندکلم روضح هک اتفو یدلبا |

 ندا نارذک هدنتس هلا س بد هدن اق الم هلا لف و وا بودک هنادنز

 بو دیار ڈ دت الفوز وف مسو هر مسيت و حاجت تة و ب رقت هلا لغاما ی هل ام :
 یلاعت هللا ءاش نا مدشیا هعل اطم یتا را لا دک هح كنس هدک دلم نیبج نب

 قلوا ناه نسزردیا باج یرورس عاونا هلبا رورش هنازا هرکصن دن و |
 هنن ردص جد هساوا لصاح یل ودا وع هلطایتهدش رط وب لوا رویصو :

 رسعو ریصااب نورعم رفظردهداشنک حرف ب ا هد: سارو هکنوسمرب وحرح :

 لذ وئوبا هدک دید ردق وب تج اح هشب رعت اکسس غی دلوا مسلاب عومشم |[

 مرذپا رکسشت هکلیاح ااو لج یس كاسر دار ب ودا هاو
 رح E يلج مص الخ ند هطرو ول مب م هز ارج اع نط یا |

 ین رخت كب واط م لاح هم ندتخیدلوا ربدم معلاط هدانئاوب مبارز ردک۶۱ |

 نی کیا سان رهد هک رم EY نالوا 0 اس یدع-س ردم راشم

 بودا راما هللا ر مس ن امز هک م والتمرادم راج نالوا نینیعلا بیوصع |

 هل اسفاو تداعس هج ول ا و رک ردق وش ص هدا تور اھم ندنن کم

 بطخوریطخ مهار دقت تنا ات رداک د لامها ردلامما نالوا قیالردق |
 هد صا هل وقلوا ناسذا هلوا تغوا رمو تعن ام هدنآ هک یعارب بواوا ربس۶

 یش هتشب ندعانا هعاضا هلا ماره ساکعتا ه د هغل ابمو دمج یکی دعا |[

 یهظحالع بویلوا هضراسع» هلبا نکباتجمدا مند هضو امو منی نخ ەروك

 كدوصةء لاح لك ىلعو ىب هل يضف ندا ر وعظ ندنس ردندنلییف ضرع |

 بودیا قد دصت یلف ونوبا لشهن وجا ہدک دید ےلکد ناب ی هلیج نالوا |
 تعر امو تردا ٥ دشا او کمو رو ندنا ۷ نکل ردکشس زوس هدیایوت ۱

 یب بد نالوا رپ اکم ضفبمو رکام دوسحو رداغ یودع مهلوا شما ا |
 كن هد ضا لوا هد ردنا عم اسم یاعلا يقاو رغ ها تق اسم قب بل

 داع هرف رط یررض هدلاح یب دا وا را وہج مزب دیاکم یکی دنیا بیت رت ||
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 ا و

 مولعم قدص كار (مولموهو میل مرک انهو ( ناهر داد وط ۶و سو

 بولد ر دن ایهو
 ۶ ادرتنمالاتمرکا تناناو ۴# هتکلم عركلا تدرك ا تنااذا #

 ]| قروش هلییاطخرزولا اهبانالربقف لشمن وبا هدک دلیا توکس هلا دارا یت
 قودص مرحو مدق عدنو صلو مدخ دع لفون وا قیفحص بویلوشراق
 هک د حاص سالجو مان بک هدنفح هک ر درک هد ر قوفش مدعمو

 قدرط لفوئولا ناب یشهقشب ندرمخ هدنعح كلا یرلتمضح كل ردن اب اش

 ندا روهط هزکرب ردندناک دن ندبا تک رح هلربس نس>ا هدتدوع

 حورخ ندنموس و ساوا كنمودحم یتا هردا ت وم شو هردان "ه وه

 افطل نوعا هدحاو تلذ وشا نالوا هدررمس اضق را ندلا نر دعا

 || هدصوص- و یا هکايسال نکیمروس حرط یی ہ دضاعتم فاصوا امرکو

 | هنیرش جارو هتاطاس فطاوع قم اندرطاخ راسکنآ یفد داواراتفرک

 ا تعفشو هرظدرب ندهناهاش فطع و وئح ر ول هدا صالخ هناقاخ

 ا اکا هددص وصخ یصالخ ند هاب ول ی رهط« هبهرد ندهناک وا« فطاو |!
۱ 

 ح
 ۲ قولوا الف هکر ا وک و

 | ندموفرم هلیسهصااخ تی یلق قیقرت هدهبنر قچملوا رادم هذهحوت |
 | ترافح ال ولا نیو مولعم ممعاضبتلذ كرك صاع دعو هلروص هلاعتسا

 متا ادا یم اع تحوام هدحعاعدت ماتم ها یییدلوا موزع مدام

 هدنصوصخ مهنادییعر این زا ۱ هکمروا وا دن اجر ندزک هنارب رو یامکاخ |

 لء 3 والنم رک ود تاد ار ر ركياوا دضاعمو ن واءم گلو كاللا دنع |

 هرا هراه؛ییاب راتیهحو تل زوردق نالو | ناب سج هدنسلاع قحو ناباش هش راو ڈس |

 | فاکتو سبعت هدکیا مدراب هرانوکشود نادان نالوا مث ردقهرویپ تناعا |

 هکعا ع و رشدق الخا مراکموراکتءاثا والالوا ررتسوک فست ورمسعت هکلبو

 بیطا قردلوا ,حاخمو عن ام یس هشبخ تیابج هسبا ید رابحا یتسقن

 نمکلم هکنوح رعا تع و اطم تانج هلاع۶نسحو تردابم یناسا هل اقم

 هلداک تەش ی رهن اکولم ج ازم كنب راترمضح هکلم ماد ریکل اع ریش

 دام ( ےک ولم نرد ىلع سالا ) رد روحو لوح هب هلم اش جارو

 | فصنم هللا هيض ره لاسو هیضر قالخا جد لورم هلج دساطتعمو
EE KISCERSETEE 
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 ردع درفارب ثبع | یرلک دید یهقلاق هعفشود نایلوا نامرد ه درد

 هدنفح كولم نالوا هدخ اولا ر دتقم هلا هذقان هلم اش تردق تاّبس وفع

 ردیمواععل هل ید دلوا ندن رگ یوفع كرجاع هسخوب ر دنس

 ارج همسفر رهو رایدید ردماتبقالا ةعب را یمائاو بوئذ ماش یاسکح
 (ك رمصعت و ) ناتع نس ارج ( كن هوشه )راب دتا ناب ص وصح

 یس ارج (لهورکمو) تبوعع یسارج (ك ایخو ) تمالع یتسارج
 ن دلفونوبا نکصالخم هلبا ردة قاس قوس ردکعا هلباقم هلا هو رکم لث

 هوالع ك اذعر والم نادنزدش هیاتع نالوایسارج كن هوةه ندا روهط

 ردککلم ترضح نام ذو ما شعا زدم وا ايتسا هدانژ مع هرس

 راک مرچ هنراب دو ردیا ریو باذعو باتع هرس و ریغصبثذ هلا رسا

 تااطفو وع ترس رر ور رک تسد نس هت اهاش تعدشو وفع هتنامکا

 هب رامیلع ودنک هفلاس كولور اکرد یبداوال صفا ندلدعوصاص

 یرلک دعا وقع هدنراد مے و هءاغ نی یرلیدا ۳ ست ندا ماو

 راکص ولخیع دق وال ثم لفو نونا هک, دلاق هدنق هلغلوا ررحم هدخ راوت بنک |
 هک اصوصخ نوساوا وع ن ااش هدکلم دز یصعم قحردق و كند رب

 هدک دید رواوا رکو هع بج وعهرم؟ بند مسج بسحو م يت و

 تماتعس> و تدطاس سومان تمرح لش مناخاا بوی ہر وط یر غا كش بخ بد
 ناين دیشاو تلود لوصا تءاقا هلارلنا هک راو یطورش هج لی ۱

 د هلو ار لالا هدییعر رد دس هبحاو کول عا تک وش

 قعالوالفافهطلدر ندلاوحا كنناتسد ر ز كالم هدنروصوردلاوز و نهو |ا

 كرانا ار زردکرک قج وود صعب اعاد نلاوجا دب و ك كن ررامرفو |

 روما هلا دیفت هفت  اصم جا ندا تالاوم هليا کال یادعا هدنرلعا |
 یلا-:مارلنو و ندنا ساف هژ هل اک یاودو الم ارم ساو نیسشود کلم

 فوقو لیصح هنلاوحا كرلنا هل-:مج یفحهناو ارشا ص انها راس

 ندرلنفصو تلفووبا ردمزلا هک وام تمد یسعا دعت ندنتاود رداد هللا

 تاب دا یکرح و٠ا اا ردقوب ی ۵ دنعدداو| بکن مچ ىس!

Os) 
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 5 فرود لقا دعو هیلوا هلا ارحاو دک قد رط یاعت هاذ اعم بودا

 ندنتاقدص حار ءو وفع كکللانالوعو مداو ه دربطخ رطخ رب ص ةت او بنذلا

 ا ا مردنآ ار ند زکیلاع یابک اخ ی وفع كالف ون وبا عف وتم

 كلا هد رک و هیاسا ارز ردع*ذ مه ماي دودو مد هم ند زکه اکر د

 اره ندر کد ینآردعملوا < دق یحاصمو يد ق ر رد وربن ددوح هلا

 ۱ لدو و حو لو و لات ایسج هدر ک هناک ول فرط

 ةا هدک دی د ردکم ردتشیا هسک رهییئیص رک هناهاش فطا و

 هکیشود و دک( هاش شاب تولک تع الم هلا عاما یر ز زوس وب

 نوکسااو لا هم الع ) قارط الا یدمر و تاور مه علوال بوراو

 0۳ هلفلوا رخ رب سو ملل بد هتل دلوا ( سا ليلو برطایق

 | رکراک هکبلم یزوس كلش منوخاو ج هلوا توف تصرف ددم یابه
 || هتفو هقشب ماقتا ذخا ندلف ون وبا بوک ندشیا شبا هدلاح ینب دلوا

 | ناه بوی دزاوااب رولوارداصای ندناهلب وب ندنوب ه٤ رج یک كنوب قج لاق
 ا تقادم مادخ دبیحو م دقلا م دلا ابا هللا باطخ هلشها وخا

 | یاضرلاصم-او ضرغ هدنادافا نالوا هکلع بولوا ما دقالا یوا ام

 | ین اهاو تنایخ هب هناک ولم فرطو ردقمالواهدنلوم ا:ضوعند هزاهاش

 || قراس نالوا دعاسم هق راس ردقم الف تااعراعطق هدنة رندا تعبس
 || تب انج مای ین اجلا عم قر هلوا هد قر ام ناو دض اعم هقرام

 ۱ تتاس هک هات و رفکع ول یدو ا نخ تا
 ۲ هلوقملوا هلواشاوا هدنتح كا تبانح لوارک اه ها راذتعا ندننرانح
 دنکو دیا هدا ز ندیطاعتم عرج كرذتعم هکلب و هنش داوا كار یش هلبایتاح

 ۲ رد هل رسح یمطع "هحرد كمیلع نح تانج مظع ندعردیآ همش

 هد داع یصاعم داشر بارا ضعي اذماو راد اک د هلتست هے تاک ا

 سدعنو یاعت رهاس#ا میظعلا را نام رف و ما ےگ یسک رره ردقو ر ادص

 لهشن وخا ه دک د راذع د رد مک هسلوا فل ا هن راترمضح |

 | كن رلت رضح لضغلا رب زولا الوم بودا زاب ی زانو ع من ناهد
 رصعو لر لع د لح مر نکل ردا لومو تاوص ی لک لا

 وا 2 وا ارب ندهوده رد اس ۰ کرم ہو اصن هدر دلوا

 ك یارو ی گه سس هد
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 ار ژردتعراسهو ليڪا هذا ہسا تالاح حالصا كس نالوا مزال اکب هلن

 ہد صا یادتا هدلاح ما داوا هع نعلا یو هدنصوصخ داوم عقدو عفانم

 هل ندکلم السفو الوق رناد هرما و هکع هلوا لخاد هنب روضح تاکلم
 هدعل هدک دلکا ودل كولچ هبناج هن كن رطاخو ء هروک روا وا ردا ص

 بن اج بوقل اق ندنادنز هلیءالک م هدا عورش هنامدم» بیت رت هروک اکا

 هدنروضح كاکلم یصیرح بد هدقدلوا لخاد هن روصحو هحوتم هکلم

 شوک لی روک ددا نالک هثشاب کالو ولولا ۳۹ رکم یداوب شم روتوا

 شنا كدسا هدنفح لف ون یا هلی |یعزردنصرف تع ندنفیدلوا یدز
 ی ادتا لتشم وخا یدا شک نوعا ی اه« شا تاق ردنا ثاق كن.صغ

 یدعم بودا رکشت نددرکص هد هسا یدشا مار كعا مالک د هد ما

 ترشاہ هاب تخم سپایو بطر بواوا سک او ضراعم هم هدافا ےب وآ

 ب وعس اضتفا كنب دیس هب هضفام کج هدا هم اقا كلا هسیا ردیا

 شل وب هداضر مهسیا ردیا توکس ردلک د نکم هضراعمو هل اقم ند رط
 یاضتتم مالکلا نع توکس كل, دم مرواوا شا تناسیخ هم دق رابو
 لفونولا رکا هک دتا روطخ هنتهذ هدیس ارو نکیا هدنس هرط اخ ردم ار
 مزب هک مزال قاوا حسفنم ساحم نی نستلوا حاصفا یش رپ هدنقح
 ثادحا هنتفرب هسک الا دونع دو > دب اش هليا دوص2۰ تود ندزفرط

 کج هدا دارا هد دسا روضح كب رعه و وام بد ا وصخ ردا

 م دبش ه دساکج هدیا لوبقا اب *قلت بولوا رکناج هد نلف كکلم تالک
 ودع امش عد وه هلا تردابء هم الک هدب او مب یوا یاد هدنولردقول

 ضوعلا لجال مزوسو ضرغ هد هد افا کج ہ دیا هکبلم ےب ر .دمغاقعا وب

 ناباشتعافش مکجهدیا هدنقح مقيفرو بحاص لوضفلا نع ةيااخ بویلوا

 روضح تالش هدوخا هسوا ثدبخ بد هدظح الم وب لشد وخا نود ردلوبق

 لافعایکلم یک یکیدتسا هدفدلاق یلاخ هک دا رظتم هنحورخ ندکلم

 ماي هن امد مام ندنرب هلک | لاردا نما رم كلوا لشمنوخا هدیا

 معارج وفع هکر دلکد نخ هزک هفی رش مولع ادالا دعب ییا مسام هللا

 هانک لوا هک اصوص> ردعارک نیطالس قالخاو ماظع وام تاداع

 رومظ ایبطالو و(ساا لس ىلع ندنر كنيصاحو نص صع دع

 ) بو دا (
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 ردوو یش رب حراخ VAT كزب ر لتر طح اع یس ہد د اوو

 ]| ردقلا بسع ( رفسا اذا لوعا حصو رب دا اذادعسلا لليل نم هل اب ذوما )
 هدانز سةن د هر دم صا نایلشدا یا ییئداوا یضار القاب لاع

 قحا ردکم والعم معدل وا لهادو لهاح تواوا لقاعد ضن رد رکسلاق

 دوخار و شنا سوم ۳ Ee دلوا دک روض>ڭكمو E هلا ردو قوس

 تارح ۳ د وب وال مک: دنا ناشع ءان را هلا ت ۷ ام + هد هر اس

 دوخا و س٤ داوا فداو <a هراو هر هر كنا دره ےک: داب وس تودنا

 شهر, دن وثوا ییسلک ك هاد اکب كتففا ض نسو تب ےس تذل شن

 تایساو لاع هفاضا كل روما ره یدلو شرب ردقو اضد هساا هره هلوا

 هدکد =r C ہا زوا یزوس لشمناخااب ردیاتراو كش ی ییددلوا

 لاد هلنادوهعو قومح هقناس رک دندوصم لحا هدلاح یی دعس اما رد |[
 ییکمروب یعس هعصالخ ند هيلپ ول من رک و تفادص مدد ردکعا دوم |

 هکم ردنا اجر ندنس ردتقو و ت ؤو يه ن امزو تود نا واردا باا

 | وخا هدک دید خرتصم همکب دنیا فات یب هلبا فاسامریکذتنزادمب |[
 بوت مار هللا مالک مکی داب وس مب مشادنرف هلبا یدصت هباوج لشن |

 دوم لب نکا شا ساینحا لب اع لعاوش ندکلت اضا ماورو

 مک دعا ت اعر هد وعح و ی هنص ال لس ود هلا دوج ود فرصو 1

 تابجاو هتس ترداقدصالاو ةبحالا ن رولوا شلوا مهداف هن هدنروص

 تکراشم هد هلب و بت او یسکلوا رد اش رطاخ یی داوا ندن و رم

 بولک ان د داد یا رط سک 2 یسک كع ا یطاعا هتد ندق رطره ۱

 هداشر لیس ین آ ہللا باطخ فطاو قاطءتسا هوا ردک هلالط تس

 هل | افصو اف و ۵ اح ندا رومط ESE 2 كابحا یسهجوا كع !در

 ر یجد رد كم اعا شومارف یعدق ءافو هللا ثداح ءافح بودیا قات
 تل تویلوا كالاهتم هنازاحم هدیضغ لاح هنامصع ندا رومط ندتسود

 ییدعش لفول الا هرکصذ دکدید تا رخن كد هنتقو یساغطنا ك.طغ

 ئ هب ۰

 ۱ هة ندععوا ماعشا هکصالخ كس ندفرط منو یدلنا ارجا ندعاسا |

 ساسبتفا لئاضق لضاوف ندکلت اصخ حاوف كس نی رولک ه هکر طاخ |



) 0۷۸ ( 

 یصافتمهلیا فنعو هط اظغ هدبعزبویلبا ضارقا هقلخ هلتءالمو فطا
 ماتکنسساو ءاقخا هک هیلبا هعدد و هپ هسیک لوسش نیروما یانافخو هلوا
 كن هسوک .نفاص هک ردرلشعد ابکح كلذکو هلوا جات هعرضناکا نوا
 نوا دویف یودنک یا كن رس كرخاارز هعا عادوتسا نب رس

 ردکعا یاوسر ی ودنک هل ردع ودیک ءادا یاشفاو كعا دث هیانعو

 كم الک بحاص مام نادننئا هدنیکر عاش نی الا زواجرمس لک

 ثاحما نانلوا لج د سا هدنرلکدر و مادخ هزوس رلعدت نود ردینتفش

 هلن روص قلاب واو ی دابا طح نودیتسا یل اق و لیق و لاشاو

 هشېنوخا یدردنوک هنادنز هللادنب ودی فون وباع دن بوعلاقن دنه اکیاوخ

 ههر> کالم تواوا مات سا هدده--با یدلوا ترودک بحوم تیثیکوب

 مواو محبوت توراو هنا تالدوت وبا هلک" هدعدو ی دابا لمح رد هک ڈک

 لدبا یمرامب ندد دلوا مزال كایوس طو ضم مالک یشک مشادنرق ےب هلا

 EGS هددآوذ مالک مادام هک رد رلذءد دس هعرو دنه ءا«

 هنلاصوو بلاط سکر ه هن رادد كلا هکر دمارحالا هبحاص والثم ه"رشود

 حایص هدقدتواافلا هنعمابم ك.کره زوس لو! نکلرولوا بیعار نانا مج

 ضءهبو راردبا ضارعا ندنآ وال ءاوهش زوج ناناوا تم زالم هدأ مو

 سحر | ردنالسرا سراح نب نسحو سآر یناسل لا! هکر درلشء دافرع

 ردکریسا كنس زوسو رولوا س رتفم هسلا رد قالطاو سراح هدا ر دا

 ن كولم ءا ج ضخ نس زولوا یرمسسا كلا نسل هسیا ردا ملكت
 مرداق هدا و ندکعا در یالک مکیدلب وس هک وس یروسمکیدایوس

 هام یداسحو اذا هکسشت نس نکا و نیما اب شو و رکا

 شئلوا دصح ح رط هداکبند الب كف دلوا التمو كنس ك دعا ارغا

 مسیعرو قیف ر ےب نسارر رد شاو هصق بجا نم هب اکح مارو
 یر, رب و شع اتقفا معوتعفاو+ هلک: بول وا چ اکا روضحو

 بحاص هد ارسو ءا رض یک كس ند نی. دلوا شرت هب رگ

 كمروک ٠ دل اح وب نس مروا و ه داق نب قیدص قسیفر رواوا

 جد لو و وبا ی دلش اب هب اک, لشن وخا بو د ی زاوا مظع ما اکب

 مغیدلوا رهظم مر ان ندمالک كکیدلب وس كنسبابحالا نعااب قر هیلغا
 نوک اع مردنا را ذتعا هلا ردوو اصضو کس نرد هدابز ند مر ندعالا

 (ةاداسفو )



 یلدا نوعد یی الب از صح” نها ۵ ساک هلا رام بدا رب

 ES کد مدنفا هدک لنا شوک یرلنوب لدوت وا رده طور هیلع قعع |

 هدنشاد د روا یرابا ایش هدنلف كبد کرا یا دداا ر رازوش
 شا سفن یک رو ییدداوا بوذکریغ یتاساو ںوہع هتسراوو راعڈ اتاما
 کسا ےک ولو رد راح نوا كنا قلا ھهر یسک رھ هدااعینیدتلوت

 یرزوسو ردار ناما بولیعص یناج هلاک وب كلش مد وخا هدکدید نوساوا

 جوا یی دلو | لهاح لالهاح ارز تدا ه واعیسا هح بائح ند هاوس

 یسککدا كەروك E یراع ندیویع یتسفن یسیرب روال هلا تمالع
 هدفراعمو نوتف قاذ ودنک یسعجوا كاع لعاو لصاف ندرغ نود

 هد وروک ی راع ندیویع کودک رک هکر درا 3 اھ ررکعا نظ یت

 بوېعرګ یارع یکسفن لهسدا رولوا هد: هاو شدتفت یسان تابع

 كنب ويع كك فلو دک كل ولطم لجا كئس هک ردرب شعد هو نسرواو

 | یودنک ندنفرط ادعاوا قرود حب نسو نوسلوا هدندعهنت 8

 ٠ مدل تبا ماشمعاق  e aههروشودزوسهرخآبودیا صقل ۱

 ۱ تعصالو تفدص هل مد وحا ها 2 اوو اهصا تام دوم ول لقونوا 1

 | رومظ هلیش رطتافغوومس ندنهوفهوب مردارب منب نکلاربخ هللا لار |
 لا ا ناعیح ندس انا كناسنا یدلوا ردشدارب ردن هراح یدابا

 کت ردلباق رغما یسهداعا كنا هکر دوالثم ربت ندن ازور

 #3 اعلا بلاطادر فیک ودر ۴# هلسل بول نبال اک لوقلا ٭

 نالوا مرګ هدب واوا شاو هدسان نام هانکرب نانلوا اجا نکلوردشمد

rنوصع ندیاتع هدااح ید داوا رفدت-سمو بث ات بلقلا رمظ نع  

 ندع هدهسدا هعحو ردعت ره ییفاع كلەع رجول ردم ولعم رھا یقح هلوا |

 | حور م نعارزمیماندنسارج ن ندن غد دلو ا فداو هنس همون ندنو |ا

 ٠ ندهعاشاو نوصم كمرس هدک دنع كنس نسحاصو قرقر ولت میعو |

 هالا يلا عدوال تراصلایوذءاس > ردن وع ور یغج هلوا ظوفح ۰

 ىب دص هليا فرص لاک نب رڪڪذ قاطم كبحاصو راثعد بحاصلا أ
 هت داوا نماک هدنس مرارسسا م رد راشعا دام قوقش کو قودصو

 كنس ی لقونابااب هد اوج لشن وخا هدک درد مرولوا ن دما ندتقاع لاو

 لام ام هک روند اکا کا ل له اج ج هک ی یک دقشیا ال 2 لوف مردی بحت هکتلفغ |!
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 تلاند نالوا زوک رم هدنتلبج كس رخ هد دسیا شلوا لوفسشم هترشعو

 عیجج بوبا لمح ثب راب رقن كناموق م ناعدن هجبا ا زاو صرحو
 نلایخو هلیسایلوح دنس هظفاح هد هلا دصرتم هن رالاوزو تکن هدنامز

 ندنشداوا یراعدق مان لدسا هسا ناعدن بویم هرافیج هلاګ نادیم

 تلازم طاطح اهل روهظ الخ كنرببادن ضصعءب كنوبا « دنراتارابطخا

 نعاد هلا شر تسد هک دعا هدهاشیتییراقدلوا یداب هتضر تلقو
 هک رب قافتای دبا شاوالالهلا اسب رق ندندسحولاح اح ینوعریابق

 هدش رعن ره تفو بوناک هلا یرلع دنردق هتفو بیرو هحاصروک ذم دسا

 ندنکیدتا رهس عف د هل دل كن هصق ییعب كرم” یکیدتا عاغسا ندعدن |

 ۱ رومظندلفسا اضةزا هدااح ییدلوا هظیلاو مونا نیب بوبا 3 تد رزوک |

 طی ینسودنک ه دق داوا یس وعسم فالف و وبا یسادص كتر نددبا

 فرطرب یکم "هدونع یسلوک قرهلوارودح هب یرورض كحد یویعهدیا
 | ناعدن هدهسدا یداوا لعفتم ندنتس هناخانسک عضووب تالذون وا هلکعا ||

 نوعا فوقو لیصح هنالاکم كح هدیا نابرجر اد اکو ب هدنراش كناموق رم
 بیگ هنو لدروک یش برغهن هلا رحز هفونوبآ لشد وخایدلوا موانتم

 لذ نم بعالب لعطلا نا) لدتا هدنخ تقو یه وب هک كدتشیا هیداح
 همدانمو ه سل اج هلا ل ولم ىع داوا كع وعسم كس ید لا

 عیج هدیه اشنهش اقم روما م ارتحاو سا اح یظعن و تامر هدراندبا 8

 نوسلوا رض احو بثاغو رهاسو مان ىد كجا مان ماها هدنامز |[
 یتفیداوا ند همژال قفل ون رصشم هدید ات یارحا ه دنقح كناهدنقوره

 هدنفعح عدن تحاصف نذبإ روهط ندن-سو صوص الع نیسام رعب

 كياسحو طبضو ب اطخو لق ردیلکد كمولع« ینج هلواتمادن هم دةم

 كءولعم یندداوا عوذ رح ندکانونارکس هلبا نوتفم قشاعو نونصو یص
 ؛هدنشرفآ بانج هکر دمشمعا هعلاطم هدقالخا باتک قك نی یعدلوا

 میابط ی٤ا سنج ضب یراترمضح ناصنلانع هناش یلاعت ناکمو نوک |

 تییعل هللا هدهاتشم هدرکید كسارب هلکعا قلخ ی و اسم هدتنص و |ا

 ملسد ییدداوا دوحوم ځد هدنسو ترک رس تماعسوروص یک دشا

 ۱ را نالوا هداررس اضق را ندکام صو هالا لع ردت ارد بارا درک |[

 ردند نح همدانم هقرظومزب قوا ع اجرا هباوصو ل صف عقوم هلبا ليو أت باعم

3 
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 | | تست سس سس ادا اس سست ا ت تو

 هدنرب ماش كتا یعس هنم ادملا كس دوجو ناش كنا مدقم ندعا دصق

 هاواهرژواتواس الصا هدنصوصخ ی ادعا كزا نس نکا رد هظ>الم

 لارربد هعاطاذق عمو هعاسلا مست دآ هکر در او بیت رر هدم دنع مر ند ده رق اقع

 كندا لکا هرذر ندنا ردوا معوعس ود تولا مسکا ندنرلیص»ا و

 | ردا لاحرا هیاش وماخ هع لاهما لب تولوا ناشدر یدوحو لالا ق

 تبا ماعا دبا ری ساو رب دعا لکا لدسلارتسا عمرتو هحرج اکس ندنا
 N8 قرهلواهراس ندماسول هراکت نز هدکدد رد واسم هدیساکنا درا

 قوفحو ترشاعم نالوا ةلرحوزو نيدو شاہاش هلا ن زفاو ءاتنو اعد

 || بودا سوارف كياحراح یەت رد تدوعو تتسناو تب ة٤ دو

 : ىلع نراب ردقوب هدعاب ید هدکد لنا تلط نت یروک "دعرتشکا

 فعض هک ردرکمولعم ا هداروا زکر وہ فد رمش یم ةلاخ هدشن حابصاا

 | وع هد هسدا تجز ممل یمکح هل هلک هب دو ندوب دلوا مدوحو

 باغ رھ رعسلا لع ى ۳9 هلاوح هب ههرا ت هک نود رگ ٹر روب

 هصطا وا نص > هلو وب كلمو لحا و ده اا كح هلک هنا

 ندنزاغوب بقع رد هدک دلبا دارم كع وا لا كاعد هلا لو خدو دورو
 ماود كټ افطسو اود لیصح هلا لکا ندندبک بودبا هراپ هراب و بوقیص

 یدلبا اعدهنتا ودورع

 ۳ ۽ را اک ورم و هاب سد رع ملا یاب تراکح ۱

 جاش .طو e و سو شر 6 سە الو اه ر طا هکب دیا

 ءاسا ص. الا یاو سامر ھو ر :طفو سحمک و راسطو س. هد و ا

 ند تس رامکو نداد صاو> یا شلو) راع رس هم افلاو

 یا رب كعد دیار ردنا تنعد الم هنر صح ا تواوا یعدن یا

 نر رس ی چ رکیدو ر 9 ره همان لفوت وا ندلامد “۰ صز

 فط ی بط ید یسکناواو ارا مت شا بح اص هار س درک لاف وحاندنع ول

 دساورلب دنا ندتاو ذ بول طمیرل-م کن وغ یر ہرا فور طظ یلکشو

 : سس 2 دع و یک !عروما لفاک وذات ارش مو دور زو یول ارب هي ایی وم

 یی اچ رد و 7 مت هن اکا ۹3 کام و
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 ۱۳ دم مر مو شا لوا ی اد واوا ر با روید

 مکیدلس یت قح هلوا لکشم كن , هدمقح ےب ندر > هلوب نا قرف ضقلبفنو

eeeكفاه رز وا كس كحوز هک وح هک ردوب درشر او  

 ع ورش تنا مو ترباغم و و یدلبا راعهطا یعافو مدعو رابنخا بس

 هدنیس هسلا ندمتا تلر د هلنا 5 ان جوز هل وایدلوا ندنعرط کلا

 هل واو ردوارپسخ هدکفح لهسنیا حوز هيس هقشپ رب هلا تفرا ف«ندنآ

 هدکدید مرواوا لفکتم هفلوب فی رح یلعا ندنااکس هسیاراو لدا رر

 زون-ه حاودزا یا تاک: دید گن ول بودا ناطخ ههان ور باغ رنز ۱

 ن الالارگاد هتادبت هقافش كد او نالوا هدر: هبا ج وزویدلو عوقو

 هاب د هلا هدب دج هحوز ید دلا یدنلیف هدهاش هراماو تمالع

 هدیودناتفر ام “دارا هداع یک دتا هله اسم مدع هدمفحو هلداعم

 لک لیسع ردراع بج وم ہد مپ 2۱-۵ راحو بچ یاډقو راد.مادها ٠

 هدا لالا ضا ینوت اخ ل لر هابور یدد مردبا لمك وربص لالا |

 اک نب هلباداشک رارکت ی هنتف نانبا بولوا لا هتسکش ن دنکی دم |

 لقعلا ةصقان هيا مدشااح هب هدانا ی رمالا سةل هبا اعاو زمر ردقنره |
 كنلباع هنس هقشل ی نسكک>وزو لدءهلوا فذاوندک#ب دلوا |

 دما ناتشرپ رکن د كونت ماب وس نس رغوط یرا لدم روص یناصا

 یکردتا لالر د هلروص هنه ۳ هع دا هلا dE تواوا قشاع هک دروا |

 للعت هجا هلکنسس درج یباودزا كنا هدقلاراوب راشهر و ربخ هکحوژ

 تاک افسو منا نالوا كجوز کی دل ایج >مبو ردوا جا ےحاو ٤
 بودنارارقب ین رابخا وہڈا یکی دتشیا ردک اله س اک بارشااکس ید ارم

 وش هل هسلوا دساف مط رغ ضر لاب مدلی وس نسورغوط 2 ر هراوحقح ْ

 رب دم دصو ضح وب ن دف دلو اروصتلا 2 میدن روال وا داع گندم هدافا ||
 هدک دتساا یراباطخ وب باغ منز یدسک یب زوسیولد نسلک د جاتحت هرکفنو ٠

 را دغوا مهساوا شلوب قناکمارک اند ارط ضا لاک ہلکملک باتو ےب هتنهذ |

 كس هلیح ےھس هدک دنشیابلعت خکیدید مدردیاراث ذخا هبال یراکافحو ||

 تدوم نروصو له كن دوقع نو الک |یتکیدتا دو هب اف رع نزلد

 هک اب كنس ا 3 هدقداوا یداو ا ل یارب رد لزهع د



( ۷۳ ( 

 یی داوا ندرارح لاعفا رارضلا لع ربص میت هزنس لا جالا اما

 موادم ۵ ش داروا رفط ربص نمو مزالف هایش هد اب و بورو- سرقت

 یو باغرم ی دابا مع ندنغ الو یدروا هز اب ود رد نکاوآ
 || قح هل اجا قع نالوا هجو نم هللا تومسش هنجوژ هدک دابا عاجشا
 ۱ هایور :دک دب د ع هلوا صالخندنناذعلکوک هک هلا فقاو شیهرارساوراولا

 راربسا فشک اکسید.سلوا راوخ قسحرکا بولک هزوس هاک اٹ دةم

 ۱ تقفشروفوهرک:اذو ن دک د ٤او سەر و ید نیک هکاصوصخ مدنا عا

 كركر دصو رایط الا تس كرك اذ هقشب ندقادلوا مدوعو تح طارفاو

  كمولع ع هديا فشک ءزنسیژاروب ند: دلیب نش دلوا رارتسا هن رخ
 هدرکرسن ردنا بلاط یس ع رک كنغوبشاب رلکدروا كجوز هکن وسلوا

 ۱ تایساهدرانوک و توتاوا حان اک 1 ریس وک هدعانسم هل ولطم ندنف رط

 نیت هدکدتشیا یون باغ رم هج وز یدیدر ردلوفشم هلیسهتیهت كف افز

 | یساوا قداص هدنزوس كف انمو ما هلبا لوه ذ ن دقساف ءاسبت

 1 لصاح هاو ست ند تعاد یباودزا كحاوزا یدتا داععا هوقو داقتعا

 ]| دلم هجا یف هد هسا ید ریو شامترا هبا رم نز جانه شالت نالوا
 اکب قح هک شم اعا تکرخر ع رش رھا فالخ مجوز مہ بو رسوک
 || رامظا ه جوز هلا دارم لر ن هدصوصخو نوساوا تواتس# نجوم

 ۱ لنز وس ها هاو ا تعصععنوناخ یابلع ده دک دید مرادا دالا

 لاح كتاب د بحاص تعا نعط هل الح هکردهاوک "هتسراویید دلوا

 کک كن سو للد هلالم یک PETE ETI ردلکد ندنناشو

 تکح وزو زمو اراکنا خد یخ هدلوا لیادت راما هلأ یف یهمظعم نوتاخ

 0 ور دار ۲ نالوا لصاحهدجع+ طییالوط ندن ما راک ادذ نالوا, هدکفح لس

 0 یدیا و عاد صا هس ءراشو تولوا ندا و و هضم

 ۲ ماهوا كفح هلواراس- ا قحا میسخو تری ےن ردع اق رهذلا

 ا رشو رخ ندنعب دلوا شلوا تبا كح كنس هدمرزوا ردندم الاو دکنو

LOSESزاو رطاخ "هعدق "هراحكنسارب ز رد هدننکح شاوا محا  | 

 ردم هن ارجاعولعم كغيدلوازا فرس هدکلرو رپ نارمج هللا ناوارفناس>او

 : ندا مد دلو و لاطا 9 فیصو نفر نانو هک وص>

 : یی د دا يا تا 3 A یا یی نا



( ۰۷۲ ) 

 هدنروصوب بودیارگفتوکاد یدربو باوجوبد نوسرولوا بایهر ندنلعوب
 هکر واوا كءد ندنلسق لا اكا قلعمیساود تالاضع ءاد PT رک نب

 مراک: 3أ دصراب ایت ک نو الوآو مرادتفا دصانتفا یو فعضو

 یز زع هباعارک رع لیمعو فب وسد هلا تالابم مدع هدا و و ردقوب

 ندشس هلاتحا لا دا ندلاکنا فلو نر و همت قس ندکع | لیلقت

 هم هینماول یر ترص > هبطعلا بهاو کت سم لاحرب هعشد

 ااو یدک یرع وط هن رانک وص هلا هشود بولد هیلبا ناسحا رفط

 فداصت نکیاردبا یوشو تسش هدب وج طش هنسشدد ك راکدروا هدنربس

 بوئوو هلج هننرزوا هدک داک هنس هلباقم باغ مع هلباافتخا هفرطرب یدتا
 كياع رم بولوا بولطاا نع مور هلتهج یساوق فعض هدهسیا یدلبا

 باع مهیا بویلشاب هپ هطل اعم هدک دروک غ حجیدتارارف هبآ نورد ها اتش

 هدمعح كدا رد ی دنا تد ن دن ءوس ۾ هرکفرط ےن ۳ ؟رح وب م؛بانهلاع

 "یعاود ن کب دمروکرد ورن دقوح یزس هود ساک زو دساو نط

 قالخا نس اصلا ةراطابابح مه ردشلوا تأآرج ثعاب نوح ا مب تب

 كنس نسناعس یلاع یوناب تاردخحا جات یس هب> اص هلرج قاصواو هیضر

 فرا یکناسحا ن س هک رد" رع ولعم کالصاوف اوناو ل اداضو یاتصا

 8 اک دنزو ترسامعم نسح هلا ئال الحو حوزو شعا ممعل و هجنا رب جو

 لر هیلب وس هب اهفانم تاهرت لاثما كبو وكره د نسد د ههر که نیئاوخ شلبا

 كتس ی هلبا هدساف تامدقم رارکت هرکصندک دابا نتعطع یب اغر نز
 لکشوبهدنس یکنسودرپ شک ود هرج م زلف هللا بل یک هد کقح
 ندنس كنح وز نکا راو هدیدنسا لاو لات و و هدب رو کس لئاعسو

 هکر دیش هلوقم هنا بويع رد ۱ هعلاطم هدکیانحو ردن رفا نجوم

 هدکد ید ردعشلاو رھ کدو هلس ییسارو ی دلا شدا یا و تح

 راومشا قجهلوا مهجوق مب قرهلوا تيجو تغ باق رغ باع رم نز
 بجو همسفن منبو تراغ مزلتسه همراتسود هک دنیا رادتنا هراک هنوک هن
 رکا لا راتفک دع رد داشکراک هلیح تلع هدنلا وس ود هلوا تااصخ

 سلاحملقن هساوا هل هعیصءلاوفاودود رد موش همکو موعذم تاغ
 مدناردبا لاوحا لیصت اکسیدناهساوا شم اوا دود« ند جاف

 ( اما )



) ۰۷۱ ( ۱ 
 طناب سس سس سس شات ش ت سست ت سس

 ۱ رکسدت ه رع رزوا یع افا ناطاسو زا هوا تیاکش ھنن راک ام ید یع اقا

  زروام هلک لص ندنقح كرلنا را هراف زجاع یک مر ہد رب دفق یکی دکج

 ردق ثاک, دا لود ۳ ۳ هد 3 کر تا و كف ام وطا ی | ور

 هو داواماکانو سوب ندناد رج ال ماس رس هزاف یدد ردوو توقو لوح

 | یروک ذم نانس و فا ا قز هلوا رکم لذا تشو رکف را راوخ
 هدک دروک یت ود دلوا عا هداک ت تخردرز روک "دم نابعد E نارود

 ربدرک زوک هقارطا توفیح هن رژوا تالادر ندان اصفا روک دم تخرد

 || هدف رط رب ندنغر دل واباثب ا ن اتس ون نابغا هکد روک نکر

 | یدراو ا كن ابغاب بول توثغ تصرف هدکد روک یون شمونوآ شب
 || یدریدنابوا ندنس وهوا ابوع رم هللا ر وره ندنرزوا ك زول نارو واو
 || باوخ قب رغ هلبا عوجر هناع رارکت نابغ اب یدنا رک بودا هف رطر و

 | یدلوا راد, رارکت هم دنا تک رک بورک ھا كصی راف هدف دا وا
 ۲ نرادغاب ہرا هدقد راو هب وشوا هن ندا دلو شما رارف ی هراف هد هسیا
 ٤ ظعیتم لاحرد هدک دابا لاخدا هنخاروس كننرو یتفدر ود هللا وو هن زول

 رارف هد هسا یدتا موه هخ رز وا هدکد روک هتقاو ی هراف تولوا

 هعدد ول شوهاب شوم هدقدراوهاوخ رارگت تویع هروک یار دن هکع |

 بولا اصعر هد و توتاب وا هات نا هدق درصلا ىلا كاژر تواک

 | هلح یھ داوا كاد یاو قر هجا هراف هد دشود هت س اورا از

 ا هلا شاطرب بودونوا یب هراف هج روک یروسج رام روطان هدقدنارغوا
 ید زا یشاب كالح

 : ندضاب ر نایمرب ار هنس هجوز كدروا نعد باغ رج ثلکرا رب تاکح)

 | كند اح رهدرپ ناب اش هکعد ناشد ندالعا تنح هدنز وب اتد و ناب وح

 هایوررب نعي نیصحا وبا هال رب نیس هرات ویو شا ناکم داسا ۱ 1

 ضر ارج مد بلمتلا ءاد هايس ور هاب ور یبا شعوط ماعم نیا رکم 0

 هدم ادیاو تفاص هنسح هروطح دم تاع نول وا لس هه اک: اح |ا

 ندنمب دا تدعابم ندتڪك تع“ و تب ر اعم 0 هل | را تو اک

 تنیس ر شا بط نریرات-۔ےود رھن رومی ت وک اود و



(۵۷۰۰( 

 یتهدلاو هدک کلا تناعتسا هلبا تناکح یرام یال او تعراسم هنفرط

 دوخاب نسثاوا هاوخ دب هلدا اط هسا رب نس هاستشاو كش ین ه,دناوح

 جارا ندننطو هک نس عا دی عضو هنلاوما كلرخا نالوا هدنکنلم لنس

 ددا و نک دنا ها اد ال ودا ن دکنکسو رقمو كل دنا وا تازاسحم هلبا

 لیوطت یمالک قترا (ازکال اود یلاصت هللا هطاس ازجاع افیعض اظ نم)
 تعو ام ردلباق رغ تدوع هکعدق ئاوأمو لثاطال نوعا كنس تعا

 كجا كرادت ماسعم هد نوا ل رک ندنشدلوا ناکمادح لخاد نایت

 ند رامو یدراو هت روح كن | د رج کالم ہرا "هراف ی دند ردم زال

 یربندنامز هع هدکتم وکحا تاک: ین ن هدافالاب یناندعتو اظ یید روک ||

 مد-ج هک اب ب مردب مکر اعش تفادص راکتمد> 3 دو ۳ شخلوب هک ل

 راب مند راشم ریو كم ادج نعابا هدنلودوبو شا تمدخ هک ر دب كوب
 لاظر هدیتدوع هدعب بوت ندع نوا توق بلط هک لوا مکتسداکب |

 مدروک نكي دا طبضو بصغ یناغناخو لاوما هلبا الینسا هم هن اخ كنابعد |

 دموق م( راف تلم )ید د مدلک هزکی اہک اخ هلیس اجر یعاف دتا كنالبوبو |[
 راصبتسالا یوذ ردبهاذ لاح هن بئاس لام رافشالا ةماساب هدنباوج

 زاسسکناو جرع هدنلحر كرادزد نالوا راص حو هعاق ظف اح هک ردراشع د

 هراف یا هلاق هدراد حجب راخ راند یکج هدبا لاصحا هکات ردم زال قلوا

 لكا اغ یسلوا هدد راسخ كطرفم دعا طارفا هدک رها هکنوج نش
 صا ت یفا نع مطا ار زرد هدومب کلوب نز | دور لذت ساو لوا

 هدا یبدلو نیس ص ات نویتود اک را رق ىا نو#ا یسهن راع “صز

 هو E کم ARA * هرسو راح E هک رد گل ره ا رول وا نکاس

 ندنع دل وا لح مز هلاقمو هلا م هلکنا ردشعا نکس ندنکدروک 3

 ر زوس ول هروک دم راف یدد رولوا مزال كعا رایمحا و هوسا ٠

 هه یی البو یهاودو تام دصنادرطاو راقلا کالا اناا هدکد دتا |
 کم هننص لع ندادشعا مادا یطاوم ط.کادواو کن ردو هدءدد ندزک 2

 نصاب هداف هب ,ند شف ایفناو تمدخ نالوا هرگناذ مر هد یییدلوا ِ

 لععلا a دعایو راص اس ۷۱ للقات تودا لاعفنا را کالم هدنکیدد رواوا :

 دنملع ۳ اسد تولوا تاو نعم ا 5 دل اصدا خزر اکرم راکفالاو

 هکتسده ردا كش نیکسم کر 5و ةدیکتنأت هد a دود نمل ذل وا كناوعا هدماو 9

 ۳ تل

15 n~ 



) ۰1٩۱ 
 ۱ ]بست و مت ی ا ست کن تو ین نت

 یدد ن وسل ق ترش ایم هند رب هع داخ ترطا نژاد نوسالیف

 یکح هلک ك رالف بودا ش ویسج بات رت هلمج ول وا س وج و كالم
 ندنفارطاروک ذمنادیم هکر لدتا صصح هیرا مقود ینادیمرب هدنلب قم لع

 منم ندو ا اضف ہلا دس یی وص لوا نادنکدتا نابرج هایهدح یی

 هلام دهو حد یت راد س كراوص هلا ین امرف كع اب هاش یدبا راشعا

 هدنادیم رانک بودبا قلاب یروکذم یاضذ م مجاب راب دتقا هلا دیم لوا
 هدسا کالاع رالف هک اق ورلي دقا ر یرو لع یاو رادقم نوح زودنک

 ندکشخ ءارروک دم یرک اسع كش وخو کالم هللا بلع بدل رت هرنرالوخد

 لز زم یرلهدق تازو رلدشتوط ه اغوغ هلبا رالف بوراو هنشان كلادیم

 لایفا كله رلد دشحاق ندسدا قد رط بوت ود ند هک رعم هلت روص شاوا

 گن رو ید وارض ی گیم ك ودنک و راسم یسح وا

 نالوا لام الام هلنا لاحوا یرال ول هدنرل» وه هلبا دخ او دیو هدض اعتم

 هب هلر> مادو دن کو راب دن الباصنوشود روعاح هللا یداصد هک“ نا ديم

 دزرف ت ودنا تدوع بقعرد دا رکاسع ورلب دن ال وا نو زاو ۵4, رلق ان
 رلبد ردن وک همدع تع“ یلابفا دونح هفاک هرزوا قعالاقهدیرفآ

 هدنا بم كناو بولوا یتاتسب رب هدنلاصتا یس هناخ كراج ضعب تیاکح)

 بات ر دادهتسالا بک هروک ده ؟هرافو یدنآ رواوا نکاس هرطاش "هراف رب

 كخاروس یییدلوا نکاس هلیس هظح ال٥ كعا دوف ے رفت اضهو داز

 "دفاسم هزوک هل احو تقو باج ا هلیداشک راذقتم هدن دس دعدزا تاسهج

 ندا دلوا هراملا بحاص *هراثوب ودادابتعا ییاهذو بانا ند هرو "دم

 ندروک "دم ناتس یب هر دغا ببطا نالوا مزال هنس ودنک هداتشو فص

 رک او كم زك بوییروب هلئاغلا نومأمو كجا عج هدنس هناخ هلبا طاقتلا

 توو كردا نارمس هد اصعا «یلاوحو نامارخ هدنانس هدفیص نامز

 هرزوا یس هر کنس» 8 ماد الا نم امو یدا را. | تدوع هل ربودتایعم

 هب هد ونکم هب دعا و هد ودع یعطا هدئیما عض وم رب ها لوځ د هناتسد

 روک "دم هبعطا هڪل A وب لاک هاو ن رک نیم هدنکن دتا قداصد

 نوک یکیا رب ه دلح لوا قر هلوا لوغ.شم هللا یس ابتجا عمطلا بس كن
 كفو رح رب یفوسع لاط,دک دنیا تدوع هثناکم هک اة ویدابا تم اقا

 ىس دلا و بوب ارك هتشاب ناح هدهاشلاب یکی دعا ناط,تساهدنل رم ودنک

 ۳ سد و

E 



I 
 5 سسس

 نالوا مزالن دادا مز هراثا رد "و تی 1 هری صا و هاش لا لومأم
 تاهراو ف و و تلوص را طا هللا ت تاو د توق هارد ل, 5 هلم اود

 iL نسح اک لا لاش اد كردم لّواع ردمزال هد نح عا

 هبلشهرنا یا هلیح ندن راقدل وا لوقعلاعد-ع لوف هفناط هکاصوصخ و |8
 شوحول تال«ندنر ره وب كهاب ور یدابا توکس بوادر دلاع> ال ابی رقرفطو
 هلن ساطعا هلسا رم كرية لف هلک.هلک بلق توق هم ارضا یا

 هللا لرمصب )یدابا رب رحم هم انرب هلمجوول بوروک بسا ییسداعا
 لابد ۷۱ تال یا (كسما حصین كردغ تبث اع كاراو كسفت بود يلان

 ند: -الضف هراس ےلاقادنس مهار ءاگحو دنه ء اا هکنوسلوا كمولعم
 هدننروص كالام یب هروک ذم رو رل دتا عضو یجرطش هعفر زاتمالاب

 ره سرب هب ر رهو نییع هنن رب ندتیعر نع“ رب ره بودنا مست هماسقا |[
 لذ .ندن رلما كران ویو رلپدلبا عن ه ندنکرح روم ام فالخ هلبا صصخم ||

 سس زا روو ن دا یطخ ندا هرات راد رمسوک نیعم مقوم جد

 كل هسلا ردنا دص و رع وط ههأاش تب هلا د هن اکم نیلوا كما-م

 لجار نس س ولا اذا هلا باطخ اکس لعءع نزرف بواوا تو كە« دا

 یاننا ندهد كم الک وب هک, دید لدا تو 3 نو" ی 7 د ماعم ن ا :

 دم دع نددوحو هعر هل.مح كفح هاوا رافرک هنس درب كخر هدرارف

 ق: تویلوا سس هدنایاکس كم دو فا هد وا وا ندنهح هر

 تم اسح نس ردیشاا یک دد تام هاش لیپ نکا هک دیص تیاذاو

 هک ات و ردرام تج وم نوعا تن كعا رادم هدسحو دهح ییدسح

 هدرپ یس داع اج تج هتک دعا هوا( طم ییقو لاق نالوا ەد همان لذ الم |

 سا

 كنراط اوا سو->و « اش یتکرحو كموق مع الم یداوا هحوتم هنکلاع
 كش وحو الم باع تالاب ییایثا دودعمان دونج هلفلوا یتریصب

 ا بح اص هاور ۹ ۵ رواشم هلا باعد رارم2 هدو دل وا واود

 1 کلا دا هور 5 ندا ار 1 لاعاد هللا 2 قو كاللا هد | س ولک هزو س ۱

 طب تم و دود و هو ها دمو هم دا اصءهرک ر قیا تە یر دا حت 1

 نیکو ضوه هنیع و لاسو دیص لافغا ودیک و لایتحا ب واوا هحراطعء 4

 4 هروک لات جا = رد ر ربح در ندنءدانبص شور ههاک زب رک و

 هاا هدعانم لع یر ر ه كرلدا هللا نام دا ادم رک 2



( ۰*۷ ) 
 ا ی ست سس

 رشد وب ید را راسخا کپ ندشنایم یس عب بود یدیآ ندنساضتق»

 راذقا لو ا و هد ایل یو رک هاک اضف e هزو

 كنک.م بورق نع ن

 کا ن نسردیآ و ده ۳ غد دلوا رامدو رد رم ظ» راد و ید اس ھم

 راد ےاسا دایعد الاب هلا تعاطا راہطا 4رط هکر دوتا نسر هدانا معا

 كم هرو صام ۳ اس اخ الا یرارفو قارف دوخا و نسردا دالبو

 ©۰ رولوا ر اکشه اوح هر هک رام هم هلا لايف! دون> هک

 تا هد اقا ھوا تام ی و هز دیک روشوادند رلتسارهر

 ربط و رعت نەدر تال اعم نالوایرطاخنابنا طوع لید یدل دا مما وی د

 كنرهلیا هج رک اهدک دانا ر رعت هربا د رش نالوا شوجووعاییس كلام

 هنفن هد هسا یدلوا ثالم راذک رطاخ یم ادعا یب۰ هنمادقا هتآرج وب
 توکس قجحالا اوج بوو كلاس هك اشك ریشس هتفرات هرهلبا ك ساغ و الاغ

 یهاکا ءایور هرکصف دک د رپ دتا جارخ اندتن اب باو جالب معس اصن

 هدکننس یسهدسافدیدر تالک تالایفا تلم نی صل ااا هلا باج هند

 ا لاوس ولدردا اصءوا كعا هل هز هن رزوا كول یدلوا ع وع

 لیبس حا واو لیاد یوقا هکغلقلوا بلاغ كن مھاش ےب بوبوا روکلد

 رول قبا ده مزب عو روک یتربصب هدید نا ارز ردلبف تیاردو لّهع مدع
 هنس هلدقو موقو تن اخ هدست ندنس هنارورفءهلع او هکر دثاوا

 نال دخراثیسعا فیفخو راععصسا یزپ هلا فیک مسج و یدتاتناها

 لیکتو تفر و دنک ندنا لیاذنورمص نیس وناعر 9

 یە رب كنا رداکد زاےراق کسا یه: 1ثردا کخ کز دراکشآ را یی دنا

 یراترضح کالهراشء در درا ىج درد ردودع یک وا مون یهگنا

 یک كنولو بو مرور تاغللا هعالک والثهو هرانمو هرد یلعاوهراصذا هلن از عا

 یک

 رومظندا ایفا تاج بویلوا ردکمو برطضم رک ناھا شب لق هللا ءاهوا
 راج زب رع ںولہ ند لی لاو لطا یل اء هعطاب سوا هزرهندآ

 راثالابی ه هاش تعف شو ےحا ممهرافصورابک قرهلوا لکوتم دن رد روح

 فعطتسم هه دعا رک ردرکءواعع نوسنا وب رظتنم نانا یوق هرو دع تاقاللم

 دعاس ور دن نسحوردٌشاوار داصرمطخ مما هلا هع دو هلر> ندریعح

 ندهیهلا یخ فاطاا ےب ردیف لاصحسا ربك معا قوجكي لار دقت



( 0771 ) 
 سم سس

 هدناردو فراوع نادیمو هالا کل اه 1 دتا اوو لئاص هجا 4 4> و

 ییادعا داصم رفورک بحاص هدرشو رمخ ن ایم قرف هزه شا كردم

 هنانداوح دراومو رداصم شدوجآ ندزوک یداسح دناکهو شعا رخ

 بن ییاضف ن زمک ال هراق-باا نسح یتراعم یاندا شهرا ییعع

 لرش تاود بواو یدروذرب تالصعل TES ڭالەراعلا

 ن دنف رط عابس اله راتخالاب هکلربغس یدومعم رک یراغصو رابک

 ییینآ نوعص» هند بونلق رومأم هت راغس هللا میهن ینیلقو میفرت یتهاج
 ةیلعلا ةرمضلا ىلا ةينساا ةينئالاو ةيكلا یدنلوا اطعا یهاش همان یواح

 هنع قرصو هاده یاد هللا هجهلا لا طلا حر لاو الا تالم

 ردراکشا هنن راهب مک هیلعءاراو هع ر ؟ مولع a) ادهورملنا عقاومهرمصب و هادر

 سارتفا بواوار هاو بلاغ رسو تیهوره ظومن نامزد و مز هک

 مارکا هلا یول رو طو شوحو یزدان ضاو رغوقو شط هرم سراوُ

 روالوا لام | نرم هلب ارم وق و تردق و تعا“ مزبور دز عمم بج و ت ةلخ یاصت وم

 ثكلایفا کالم هدانئاوب روناوب لاطبو عج والام رم تباهم ریش هدزمچاو
 رعوعس* یتراس> هدراب یایاوخ هن وکو ب و کر ح هللا دوج قوس هزغرط
 رلومم یکیدتا باجا ندن كنس هلماعمو كيلا ر اشم کال ما یدلوا
 تن رودنک ن هکنا سها اعوام دوت البصا هلا نوادع مدق ندفرط مرو

 راک ۱۳ کت اه هدم بواوا نلومأم فالخ ییکرحوب

 راتاو یراع ند ههبشرکید2ا نیسقا ندفرطر هلایفا کالاعو یراح هدکلم

 یسشاوح لایفاثال»نالوا یداب هنطاش الت هنتفوب ردیراس هنامحرع انع

 ردلاکشا ه:سراو یغح هلوا اللا یذ رب رهظم رار هللا یرلنواءمو

 ترم صد توتاود] هج وتم هلایفا هلباقم یلاعت هلال الکو تم زرامولطم هکر لار

 ا تلم یروک .ذم هما بلد رد لوا يقفرتم هیهیهلا
 هةمو ندرادرک و ںاو۔ ثم و راوطاو زرط لدا نالوا شوحو تالمو

 بوےروپ لالح یلایفا الم هدک دابا ريخ یھ لا یوم کالم ندنراثا تام دص

 قج هلوا هرقس ندعي دلوا لوس مهم اب نمک لوهحو مولط هدنناذ

 لاوز هب یعلیا نی نمسك ارب دن ه دنروماو لم نو کف ن اعطق ه دیاطخ

 روم تکیدتا هدم هلاک وامروطح هکالاو كداوا صالخ ند داوا

 مهناک وام تو قملیقا هنکرا دت كيل بام یا رج هوا بدا نوناقراغم

 ( اضنعم )



 ( هم ) ۱
 ۱ تن سس سس نت ناسا سس سس سس تا تست تست سلم ی تست سس سست سس تست سس

 یر داغ اراد تک و ط ول سه هنظتت و هاسانام دعو ط و« داوا ا

 ساار ر اگ ینددلوا هل و را دلو آسم 1 هر رن رحم سر هدلاخوا

 : ر دم هنار>أع نوء یدرگرو قائوغزو یلاعت هللا داعم هكا توی

 | ندنسهدیصم ییدسا بصذو لفاف ندنسهدیکم كنا دعا هدنفولوا رب ارز

 كن راترمضح ئالم زرواوا س ا موکت "و ۰ نع هنس رارزوا قرهلوا ل اهاد

 فر یهاود عاونا راکم د وسحو رادع یودع ۳۹ رد رل واع» ل راصحو

 هلص و صخ یر كمدا سدداوا هدنميلع ی دمج و دج هلا راکدا قرص

 ندرهاهد ردنا بدتر هه اک ورا ظا دیا صمود اکہ اک بو ددا راشاو لادن

 ۱ نوگاودع كا لک ییعو رانا رامد تک داد 5 ییمصخ هلس هر ارا لفاغد

 لام تلط هلا اا ده لاسرا هرلنا هک اما ردمزال لاتحا کش تباتر

 تاد رونا یار هدصوفخ و رفنصفاا دسالا ادا نکل رذباصع ظعا هز

 هروهد تایم و لاکو بداو لّواعو e یرحلا نکا نکدلود

 درسو قو ا ۳ ر هدلاغ وب فراع هر هو تاعوقو تراتعوفقاو

 رزق هک: راو کوب تل نساع شعا فرص كما یکنلودو شءهروک

 شل اسر یافدا لادا کالم و روم أم ردکعا لاسرا هلا ارق هنقرط

 هنر همش مزب هلا تقایل رامظا روشاراب هتک وشو ن اشو لاح كئلس مو

 هر را ةصورا ہک سزاو وراوح نسحو هلءاعءهرزواتدومو تک ندردرط

 نوسا باوعسا یکیدتا اصءفاو نا اند: كتک ر حو نک روتلوا لماع

 ءاوسو تلاسب كن رک اع ك رلتر طح شوحو هاش هدنسهدافا یانشاو

 برہەو تر تعنصو نوسا ثح ندنرلفدلوا تا ته قاس یارو

 لد ۱ ۵م ES تانک یی ِ ؛راقدلوا دو>و» هدف رط ط مز یر هدب رک كتاها

 3 لاعس> بسا تف ةماأفم هع 9 رل او لاو نا دمو ل وسم :ةروق ی  رازوک دار الا

 و کا ع اضوا فالایفا هدعاا اراود و نو بسر و روتو هد رل و رب ردنا

 تورا تقد هنکح هلی هراو ردق هر هحرد هب كن رادهف و لو ةع و

 هدر نوا هدادا هزفر 9 یاوصو اط ا وه سو ف اود ینییدلا

 ژرتددنلرا 5 هننرزوا كنا ی ارا بول وق هزادیمان امق قیادافا ل هراس

 قد دص شب رام دافا ویشا كهانور یس هقاک كاع راح هدک دید

 | یب رمت كهابورو رلبدتا نیفح نکو دنا قفاوم هلاحتفووممالا سشنو



۱ ۵1۶ ) 

 لس الا ً لوما هدک دشا لاوس ی رطاخ هڪ ۷ جد نددرود |

 یکج دی ههدرآ تواط صاذتر معاعا ندجاحاو تا.گکاو ند را تارا

 هلا باده 2 ۳" هنذ رط یو لاو ل ییدداوا راس ۵ هت وادع گلد ید

 ام ناف قا سش ؛رواوا دود عم ن دة فوت تم الع صل ی ۳

 هلاباط+ هنف ط باس ندکلم بناخ یدلبا نوکس بول در ا خا

 كوسا بودا مدفن تاعت ۵ دک دید ردن كبر كنس هدهداموب نیهحا را ا

 ردلکد اخ ندیسو جوا ص روما مث قی ا کا ا وم دی ۷ هالا

 غی بوقیح هلبا كرت ین مرایدوزاد دوخاو یا هندامع دوځانو هلباقمان
 ردلکد زام روئلوا باک.را رادو ناطوا مو رابدا ماعلا هلا ر ارد کالا

 یاکاخ ن دنفرظ رغاوخا یس هظوحم» ریذاح ید كنهب راسو هنداسهم
 سس و سیا 4 هل ترح و دساسد نهاد هز مرجال یدنلوا را عشا هرکناک ولم

 كرات مراص ارز یداک مزال قعسلوط هی دم داصم هلا بس ردو رکم ةع

 ردشعلوا هب رخ ارا رهوارارکیکیدرونک هدوجولراکفالا باص یش ا یکرد هر وک

 شا دیشباقوج كب یکیدتاهلب اجروما نیو و هلي تد راک كن هل. اش ن

CETرال رد عددنا حاصباو ۷ صدر ر هلا: رک هناك ولآ نام رد دل اش  

 کالا ر ار زر دوب زچاط مزب هر د ھت الا للا ؟تساو هل .دد هلا

 ردر>اح هرگاه مدعهرعاط ساهت را ھ٥ وافم و ههداص »و رداع ندنسءلباعم

 داز بولوا نمد و هلا الک و شاش یس هفاک 2 هردو شویح كراليو

 ةف رقم یا یه دمت مزب هد« و رردلکد جام هنلک:نوهک رادنداوزو

 هسانحالا ةق رغم رکاسع هلب و ردمولعهردعغ یسانحاو ع اوئاو م وعكملا
 دونحنال اون هد رک هناک ولم نام رف تح مویلا هکنوسا واداععا لص رع واداععا

 هدنرلندب هل. | یرگیدک» دهد ندیرلفدلوا درگ فلاوطو و زا ی س احا

 هنر صعد كنرل يصعد بواوا یرلتهلح یا صوم یرلتشحوو رونو توادع أ

 BI كغ رار یر را هلو هاد هده>رد لوش وادعو ضعب

1a5یرلسنح ردلاکرب یرلقافلا ه دن را لاا لک ی هنن رک اسد رالیف  

 هح رکا راردا دانتساهنب :رداحا و قا اقناو داععا ۳ ندی داوا

 نوعش "او نیح ید a وا ا سک هزژوا ینلدنلوا ر EE هد کلام س لع

 كمصخ نصا هک ارز مرد رظا هو رک دن هد ددا رتعع یار ۹
 ]انتی تست را

 6 و (



) ۰1۴ ( ۱ 
 ۱ سس بس شستن شن ن سس سس

 لها هلوعم ليف تعا بحاص رش هدرص ینئف مهو رداطم هزل

 كح ال بح اصر ذن ضع و دام ز یجاقو ردراو یکیدتیا تاکسمو لذ راهظا هناا طب

 هد سو>و نا طاس علا و وادی تیبا | , درب و حارخو جاه یرم۶

 هنغاش هطاصو را رد هرز وا م هنارج اعلی صدت ردوو یس ههننددسا قزال

 || رمعاعلواهمواعم و هلا "ی متمو هم راصم دعتسم فا نده دنوان را

 ییعح هکر دوا ندا E نوا مز هدنول و ردشعا با ا

 || زرواوب نسهر تد امش دوخابو مارلاوهو زرولوا ماک ن, ریش هلرفط
 | ر ڪڪ روشک رشا ی دلبا مالک لکت هلم دلم ما رکاا لازم یهو

 | 4 هجو نکی ار هدص وصخ وب هلزس رفلا اهبا بوق اب هن السق
 لایفا هک رد هلهح و وش مراکفا هدیاب ول لا و هدک در د رک ناو ناب هسوا

 دادء:سا یدعم ردموقر یدعاو یوفا هد رضو برحو یریک یاسا

 كرانا هکمردیا فوخ ردرلا ,معورمطاح ه کیا تک ر ح هنرزوا هللا هب راحت

 درحاع هد خهرگسع مر ارز زرواوا  ترطضم ندنمواعم هنن رل طبو تو

 هدنسارا ل هدو جو بواوا ص احا قوج كر فرح هد هجو فیعطو

 یادتناهدنرلک دروک ییلاکشاو تأیه رلنارد رفاو یرلشماعا هدهاش«یابفا

 تکوش هسا رواک قاوا مار نه ندنفوخ یزژارب 1 مسیح ددو تص

 ر ى ت هسفا ا ر هک روو دا و
 | هللا لایفا هدرما لوا هلاصالا یذ یار دم دنع منبر داک د دیعب ند هظح الم

 ۱ هرابعلا سو هراهسلا لباق ندنفرط ی رلترض> کالم ردکعا هسا رم

 || هنرلعاضواو تانکسو تاک رح كرنا موس ره رعفس نوسنلوا نییعن ریفسرب

 || ردو رد لهجو یرلبضغ تروسو بعش ترفو هلا ف وذو لسیصح
 ۱ هساا راررو تروص هل وک هل هن ام برو راردبا ماف هللروصد هدروما
 عاضوا كرلنا ندزهر ط هدملاراوبو نوا هدافآ ءرفرط یب ردد قی فا

 | هفرامم لتیصح نکماامهم ةي العو ارسو هام هن راراوطاو
 || نمریفس زرولوا شما دادعتسا بسکر اصبتسا نع هدرلاوحا ندنغج هئاوا
 ۰ ۰ دا چم ی حد رک ويم هلو را هند ام حالصا

  ییرلسدا هلبا نوش هل دعا لع همهکر ر نب هرشوقو ھت رالاح هلته جره كرلتا

 AER ٣ رقن و درواواقدرط ناسا هت 1۳ لیصح نوا مزب ئ كمروت



) ۰*۲ ( 
 هلا عابصو شوحو لاح رد عابس کالم یدلبا ليصل هدنس هلارفطع

 م جاب بودا نامرف ند اوا عج كنيحر نایعاو تکلع یاس ور

 داراب نیدمع ضقن نالوا مقاو كلابفا کله هدنرافدلوا رضاح هدنروط>
 یا بودا 0 دا را ودنک ی رن دنا كح ره ندشوحوو ع بس

 افتفا هنا اهدا راتاو اضررامظا هتل وق رب ره هل رب هم اقا هتم اقم یرل ل

 كناذ یرلکدتا راسیتخا قجا بودا هی هب هرضاح ساسنجا یی رللبا
 نامرف یدلبا همت ید یتسلوا یترش هلبا همان تف رهو هم اع تهفش

 3 وا نام گم د سخن د نا رفا سف م ندنرام۱(دسا هورک )لاذتمالاب هک ام

 ی رج (روف یسنجو)باعا یریلد ریش و اب و لاب ور ساجر اک

 تاصضملا فیفخ ت 6 رطا فیطا هب تلا عل دب هب ولا ع مس روس جو

 ۶ ۶ او ناولا ضب رظ(تلاعد فانصاو )رار ہحا یی المق ر

 نالوا عابس کاله رلب دلدا یی یدروف رب ید (بات : عور اره اور

 هب هرواشم هللا باج دنصامتا صاخ سلاح یی هبت صاع وشا دسا

 مهاش ¢: ی ترداسء لاوس ند أر كدسا هد رها لواو ترشا.

 اش یلاعت نیل اعلا بر تا اغ هبادعا ۶ءمزو ترا هدن امز غيجج

 كل ايفا هورک و مولظم هدي ان وز ارز رد زان و اجر ندن رات رمح

 ردق هرذو یدسمت هن رلمیلع كرلنا زب رد راک-ےآ یراق دا وا مولع مولظ

 یج هلوا عجار دن راودتک هثشن كن رادیک ورطم دعا یدصت هکسو طظ

 هدننش ل رلا هلا مزب اما رد رد ۰ سا هكا و ررفم ىلاعت ةف طاب

 هزکتل ود روضح لیصفتلا ىلع ہل نکن امرفو ما ییرحو ملصو رارف 0
 مز هدنلاسا و تعاصت ر ةو یا رط الصا ءرارف نوا مزب م هدا رب رقت

 راذک رطاخ هزب هکاشاح رارف ند هلوعم لابفا نکا روئاوا لاثما برضا

 لا-حرا هد ال وا ثاهو هللا لر یوم دالواو لاوماو دالب و لالما هلوا

 بر اه هلف وخ ندرانا لاا ضرف قب رط یٰلع ردلکد لاح روذقاب ہز

 تم المو 25 مزال كعا ادو ی نم دالبو رافعو ل الماو لام تواوا

 هصزو نح ریدتارارف هدلع ر یزب راعو قر هلوا رع ردق همای مو

 زك افلا هل ا رلا نهرب ول االصا هز كا هطاصم هللا ل ايفا

 یرلتلم هن و قفاوم هزع راتفلخ یرلستفلخ هل هک رواب هلوا هلم ولج
N O a و 

 ( ربع ر)



 رجب e رس هو و تب ی مسن. طی

 تالامو دال واو لام = اص یک ا لتس لاها روک + دم ملدا ا تا

 ندزکسار هر قیرایشاوحو لاعت او ینیرلبثاومو وس بواوا دالنو راء
 هر همدا حمو تود هتم و اعم هلا مز والدم ین هم هلو انکم نوعا رلذا 7

 هتاخد هر امالا فک و هتعواطم هرق_ ط هرورسطااب ندو داوا یرلتاط

 كياوج هن رازوس و كن ردار بوق اب هلبعم الم يدب د را رولوا روی
 تویلوا لاع> الا نع ا لاعءیکیدبد كو تاما د یب هدک دید رد.هراو

 كرل بش یک دید كاوت نال وا ترفاه-هذ نکا ردلاحم رغ جد یوو

 یاضوا كرلناو قد اطم هن روم كعابس رع هرط مرارز ردیس!1و عودو

 ى رب سر رو کر اعو ت مر ہراس ا رداکد قفاوم هه راو ثم مزب

 بذر ندجراخ ء> ر ارا قعا رلرلبا تم وصخ رامظا مهد اعق هللا

 كن دنحا ها تالر یہ هلا ج هساوا لخاد بی رع ناورح ر رکید دوخاب

 عاب سو عا ضط یعاوا سوخو نالوا هدنددع كدا راردبا موده دنرزوا

 ردرلشْعلوا قاخهرزوا ید اط سا یسلک كرازو هکر دیر اک بایدو اوو
 تاک دالواو ت انک رلت و هدرا هسدا رام MY تروص هکر دون ره

 هدامآو سعاح 6 وزان یاب و نس نالوا ناسا قلی رب نوا

 مز وراردا مود لا یر هعیل> لسا ول رود وا رود هح رژزوا هل وا

 ۴ روق نفلوا ترابع ندن امدص یس هجا مع در هاڪ

 ئای با عال٫ | ھم ءم ول یم الک لوم بو د رووا اور ندو رط مازهنا

 هداسق هه .طرو ند: د) وب هر ی دو كر دم م ۷ باق هد هساا

 دالد ند: ر الو هوا ل دوسو ر a 0 aa الەم ن 2 داوا ل ۳۷۳

 یاس 5 ور نوعا یجمح كد وتح و 1 ایت عج هلا ع ورش همح ول ا

 لاح و رایدعا هعاشا هکلاع فارطا یکم دارا بو دبا نامرف وما هلایفا |

 نطو لصا اه وس 2 نا ِخ یدلوا یاو تا رع ر ا لات ملا وا

 دعداور وما یدا 3 عر ط تنا س هلابوا روشک بواوا « هنر لا

 یرو سو رور كح رو ےن ن مش اب | ڪو رکاب ی هروک د ےلم

 م دمس ا ھ كن راکوا ا ا کر هد ر ایصم ناد ۔ ۾ نک دنا هوا طم سارد

 ك اله و ءامد هقارا كس 9 تو ہوا توام زیسا و بل اع ریسا رلارق

 هددنهذهرزوآ تاب اا منا هدا یف یک ندنک,د-ا سح ییفج هاو بج و٥ ی ااعر

 روض> ناک یھام یل ییارج ام هل الو صو ہد ءا ءاکت هاهلا لع ںور و رارق |ا

) ۷۱ ( : 



( .61 ) ۱ € 
 ن ا سس سس ی نا تا ی ست لند نیت روستا اس نصف سد سن تند اس هیات[

 | مردیا فو-خندکعا عوجر هنمرزوا مزب لاب و لرماوب نب ردم ولعم |
 هد ما یادتا هرهداموب مرافروق هل رس هدابز ندعلوا و ح:و و عب ره رهام 7

 د رط مزب ۱ نرم ه> ندی لاله و رامد ید وید هدزرم 9 كل اممنا ن 4
 رام ظارارکت یف غد ابخ راتفک دیرب دم هدک دلا م الک ماعا ويد مرون غص هوح ِ

 ی ماظتانالواهدننالکل الا ۳ هد لیقم مردار هللا |[

 یعرفو هنم > لیصادیفم هدام ان یفاوعودیشر ماوددسیأر شعار وعط
 وک هلن 8 ویک نکل ردنطف هرم مجار هتففسش

 ئالم ا تساب ر ناس سس انو شا نت بالر هد را |

 ب ولوا م < هاشنمشرپ ( اس دلا ن ىلع كل "نم لوا ) هیلا راشم |
 اس کارکرد بدو زر وا موم ما ظعالو دی زبلط موی ه لا :

 هیلوا هدندصق هعساشكا ءو هعساو ملاقا هدب واوا کالاسمتلاسو كلام |
eتال ندنک ود ا شمال و هددملطن  

 امم ه هیرګ تر اج ییمش كریکا كامرب یک كنس ردهعس زج اعو مع |

 ی دانالواهد هداف رجات و روصق لجون قلوا نود ندرجات ندیا |
 یکج هدیا لاصعما ندا اځ هعس قح هلوا داع هاسفن هل حر دان دزاو

 هلالیمح هر هنیفس نلاجر*یساوح هکاب و قاام عیج دک دا رکفت یت دا

 || هکامادولوا راوس هی هنیف-س ید یسودن» كر ها هعلاطم ی مال قاع

 ها اتش شد> كم دونحو یسهق راعم هغ راب د كرلنا هل ھر کی 2 م

 هیامد كفسو رمساک كلام دسا هسب | رولتند ردق ول یس هسراع هب

 اربج هت رزوا ل رلنا و شعا اذا قوج كي هتان اع ر ندنغب دلوا ساعت

 ۳ نایت لاو تیکه لا البوم
 (اهلاوز ین ظحالو بیصذ "ی مما ذلودینءرملل نك ملاذا ) رد رظنم

 ین اتس درز حورخ هنب رزوا لدا كن رب ناوعالا لفا ةد ابذ |

 E لا نادری نیت اطا لرد رها دهاتماا
 هتیعر ف لداع هتافص قلما هناذ ی لضاف هکیدلاق هددق ردرهابو |
 نار هبینکص هنب رزوا كل دسا ثال ایفا تم نال وا هضم هنس هضدع ||
 ةباجر زاه رشا یا اهلوا ن ه هدر هدنا هلا طم نود دلوا ه را :

 كنناعوبتم لدسا تکحرح هح هرذ ندفرط مزب را دعا الا هن:ود |

 ملقکتم هن رتکحدنا تعراسم هرتعاطاو تردابمننتقالم هس اوایراءولعم |[

 ر
SOLER ی طه جات توت TLPEN 

E 



 ( ۱ ) ۵٩

 ا و سمت تست انس سوت ی سس سی

 | نوسغرو ندیک ندجراخ هلبا تعشمو بتر دقو لهید نو ذلو مادقا

 تاواسمهدنراتک رح ل دونج نالوا هدنح ارتا هدنرالح و دنت هللا رکسع

 ل رکا ع هنا قرص هجارخا كلام یلک راد لک د ك. وام ینح هیلوا

 الب و قا اق مادقالا تح تیعر یافهط ند زج هلوا ثعاب هنج اعزا

 ر رب دنا هلجخ و ی اک مزال قسعلف ماحرا مط هل مده راناغاخ بحوم

 مو رغ ینح هلوا ندر اح مزب كل رفطو موهوم صا دو سة لوص>

 لا 4 وص »م ءاهد زدن هدلاح یییدلوا سکعرب ما لا »هللا 3ام 4 لک د

 هه هح رار هلبف النا كن هلو رم لاوماو ناب حا:شینح هناوا هقارا

 یهیدب ین دلوا ناتا هتسباو یکج هلی دیا كنه کن همزن ضارعا
 اڌ نالوا مد یو 2 ندا صفت هلب | دا ریا یامدعموب مب رد وشلا

 باح یک ر نالوا راک رح ات نالوا رهامو لقاع رد هب افو ندرارزنغا

 | رذاع و 2 راق وح ندنرطاخ ین هعاطم تراسخ نکناردیا

 | حب وتو باتعرهظهللایملا بضغ ېس هلج آ تارو ذح ردکعد هلجاع
 هدف لب فرط ترصدورعطلا- ہا ےںرا انے ع ردءلوا با ذعنیهر هلا عزا

 صف اث اه > ندا اح رو هبها ناصفو لاو لام باهذ هدب ولو

 | دافرا لدب و دوال فرح هدندنعا اباعرو د: تاکلمهدروص یک دلرونک

O۱[ تواوا دوفوز نیل  Eمع هد سما امت  
 ۲ تت فالك قر هیعلوا تعر اسمو تردابم هنن امر ف داعناو تعاطاو

 مدت هب رح نحاع هدلاح کب دا ےکحو یاد بب وصد مدع یاکحاو

 | یتح هلوا تلذم تحوم هدرا هحرد هن لب دزرام نون هاا ردا

 كص وب نالوا مزال «ممالا لو هک وت لاحو ردلک د ج ات هف رعت

 هلیف ا رطایب ر ذاع و مفانم كندمعصم تكر ح وب هاوروصت قبا منو تبادب

 د دع رازنغاو توق لوخ داع بونارواط هلارصیتو لمانو ر دو رکفت

AEمد-ع هدر هجردول هدژهح دسا ندا ما رص اد ماو ردکم اعا  

 لالا رک ا ےک دل م ارز م ردا تاروت سا رج اع دبع و ین الامم

 قس هروهذم تعا و تعمامش كنا هک ردع ابس ناطاسعامئالاو
 شنماعا هب رک ن ا یدسا توو شط) هلال ارو نص هدب راکنا 2

 دودو روع ندزر چ ااو * ماجسل| توروک یا: ۳ رب دعراقمو عز اص ءو

 ید کی دا ارلزالس یزب و زرولس رد ۳ داوا اش را هد هر راع هلا



) 00۸ ) 
LSA RRS aaa aaa ۰۳ ۳ ي 

 ینسفن دئاوف هلباربش ترضم هک رد هن رزوا كن وبا هح ف ونص برات
 كلو أ دان مالو نم هلوا عتق ند هداف کیدشا لوم ام ندا بلط

 لاصعا ص ن دا اشا هربع رارمطا ر دکعد هدن ر دعت یللوص>

 ءوسو ترسح هل قارغ هدنروص یتییدلوا مور نشر هلن بم داود

 تا ذو مدل رودو یلص اش كع دک قر هلوا ترش بح اص هلا تاص

 اتناتیعتلا 4 اوسام هدنسا وه تا ۳۹ هسک رب و رواوا تراسع ندمد

 ردرا عد نوسعا عبط یخ ادنا هيل ا عزو نطقحا ند رغ یسفل تورعا

 تاقو الا ماد بوا وا نادرک ور ندصع هل وقم وب ناوخاو ءالخا ارب ر
 كن رلئرمطح كلم هک اضرف رولوا مول ءو موثم هد اب كسک رهو مو

 قلا هر هک نافرمصت هلبا رمب دن نسح هسا روی | افو هتفراصم یداربا

 یوذ باقر الت هلا تس ايس نسحو هیضر ق الخا ردن اکمارمح لخاد

 دودعم ند هلمس روما یب العسا كنم واف كسان ماوع نکیا نکع ةساب زا |
 یادفو حاوراو لاوما ل ذب هد ما لوا هدنالبصح كلا هک یش ر روا وا |

 یلاوھاو دیادش ناکدراو لاجرو لیخ تاعتا نولک مزال حایشاو س وفن

 میاتسسه ی هددع نافلکت جد یس هظق اع هلوصح دعب لر دا باج ا

 قلال هب هتسذ هل اوا هلوا ظومم ید یس ندلا رھ الا رخا تولوا
 ھن اک ولم د دس یارو دیعس رطاخ ی امولعم مدار ردنافتلا مدع نالوا
 یک دید ردگش را رمضح ال« نام ردو صا قا رد راط>ا رب درګ هر

 ردم زال كم اعا یکف یبقاوع اط کت هنسذ جوا هدک ابا شوک رپ دم
 هژ.س هظح الم قرع < یو> ر جان نادیآ رقس هرک هلا تاج دد یکلوا

 نالو اندو رط ودع مدآ نی هر هب راک ا كماعا اص را

 لا-تف تم بح اص کالم ییع> وا كم اعشید یی راک تی اع كو

 ملقب هدکدد ردکماعا ن ھد قرص هصالا تان هدمجوت هیادعا

 هدیویکار ظد فرمع هنفاوع كروعا ردارب یجب بودا بطا ۷ رب دم

 2 ال هند ها كمربک 4 ورا ندنسوف نام ه تالزاونو باول توب

 ا هدتسا "او تورو رارف هتع رعو یران رطح کالم

 صحت ۵ ه رل صح نصح ا ا هجر EE دروب ھه 2

ûn ecele 2 داروصو یارک هر )ی هات دن دوق یه ا کک ۳ هدا ٤ 

 ارا



( ۵۷ ) 

 ۱ روم 9 ۵, ق الخا رس ارز رد هاو اع dE هلا

 ۷ هدرکنک و ت ناش یی هيض رم رع تق اعم و ن ربا شا وا قاف الا

 ایدز دید نس رد هن نس تولوا هج وتم هردم لاا ê E هروک

 ۱ مب هليا ترداسبم هنب ر اهظا كنم هبط تثابخ نالوا ىد و دلا قام

 كعاصد رهاوح یکی دتا ٤ کے زك اک اخك رال و مردار مه امت

 ۱ دسا هک رد نکیلاب مولعم نجل رداوهنمو لوعع+ قداومو لوم یس هلج

 ۱ ندنرش كلا قبعر ندنم دا وا بلاط مهو تااغ مه هک ردمولط ناویح رب

 | ردشلوا مزال هدحارپ ره صاخ نددسا ظ یبااعر رد:جاو مما صالخ
 هدنروصقا رادفرط کا ندغیدلوا یواعم دسا ٍط كن را هدنب مردار

 1 یلعردد رسم روما ید دلوا هب ربلا طا هدنوح هیعر لدا یدن روآ

 ۱ بحاو هن هکنل ود ترا کر گم ر روح اهر ند دا یبعدزانک هحو هوا

 است هدنعوق و مچ الباسا هنس هط و صم آل اع 0 هدر و ردنلوا

 داک تود 4 هن رخ لاوعاو تالصاحو تعسو مدرک هب اه اش ملاقا نالوا

 ]| حث هد دید ج تقو رپ ره هک اص وصخ بول وا توبا نع كب نإ کج
 | واع كع ا كراشمو عزانم هبلح و کالا« میس وت هلا د نه قرتو دیعس

 | تاه کال. وال رکود تاد ردن دنساضتفاو احا كن هزاک ولم تنه
 هر هيڪر ودنج رب یک تویلوا یار هتعانق هلا هند لزانم یس هلع ته

 ۲ مرد کم روب تردو ك فرص ہے هع سو مل اقا اقا و تغر

 | یکودا راعو نیش بج وم هک ولس تا دعم ك وام راصتقا هب هیوس تااح

 ۲ تعدسالفاو تمه روصق هلبا لب اھ کک کو الاو رد اود مولعم

 عوضوم كننطاس ارز مروک قدال هرس ن یرامتشا هلا تمرح ناصعنو

 || یسهیضق یملتا زروویطاعت هح وتف بایسا نکما اس کنم یا

 ١ ط وام هالاص سا كنتعاد ییولق تامجوت تالح ا كلاتسدر زرار هلا

 ٤ یراثکا كل اطعاو لذبو فوقوم هشباثحو ناسحا هماع بواق باجو

 | فرشارک ردففوتم هتک القسا هعیسو ےل اقا یک ارت كنارخو روو
IES Eد دس یاو و نع ان گواه  

 ۱ ا راع ندتع رع هدسا كل اع ناهد لنا ی اه دتر کام ترضح

 ٠ ید ئالم یا دک دعا ناوصسا تولوا هحوتم 4ل.م رار Sz کالم یدید

 ۱ تراز ع هذ اک  یاآ اساحوام نت اع !كداز م راکلا



 شب قم

 ۳ "هفاک ور: هم 7 یراتوا و ایردار کی 7 هدنرلد ات رب دھو

 اسءاد یورو لید كاب قم ایدناشعا ناتار ز وهدنن ۇرىس 44

 لصفد والثم یا ل قم قرەوا ه رسد بناح یک امهنا كط لر دم و هره

 ت واوا رس عف صاع“ ر ءایسلا ی برم اس۱ رمظدرب لە ا ا 9

 قاب رت یاس هدق اقشو قافو هدنتمزالم كل ایفا كلم تاقوالا عاد رلنو

 در ورح هدهردکتءتا-هقاوو ه> رەھ كا داوو اودو ءاد هداص3 ےکحو

 یروک 1:صو صخو باج هننا یربثو كال را دا یک دروو كوش هکتات و

 TE ابا نا 2 نا داوا هدنسوژرا ناس کت 6 طاح هكالو نا ہھرد

 کف> هروس ت ِت e N اال وم بودا زافا ED لععم قراداوم

DE 2ساوا شس ۵ھ ااواەد ر ه اد رو ندش وحو یاندا نا خك  

 ىدا رواب هتل وا نار ما نکل ود مرع ۹ رطاوااسهدرتو امور یدا

 هک ردلضافو رمطخ ناطاسو لداع رمسبک كل هر یلام كم الو لوا هک فیکف

 هروت ظ ی“ اتو هروکش» یی رمس Aie ۹۳ اح و عو ۵ معر ف كدا

 ردیرلءو اهم كنا اج ا دلوا هرو WC ییالصو تیه هدفا کاو قافا

 هلاطا هد نح روشکمزب ندنفرط كلا ن الایلا ہک راجراوطا نسحر هل واو

 هدیرفادارفنالوا هد نها ج رب ز مزب و شءامل دیشبا ینبدنوا ےس "یدانا

 هاما هل دنسم هععا منا كنکلع نالوا هدند نکا شام اھ طة ندا

 تن اجا یاب یی تفصتو ناسحاو لدع ل زکتا ود تاذز ردبا راک-فا

 ۳ اد صوب رق راح هدا اح يا داوا قاوار وېش یک ودنا لَ اش هدعانا 9

 E 8 رد ۹9 اوذا رداکد | رمدب هر هر اه اش نا ص دکع روب

 e درب xg 2 هحا رب وا زا تیا ا ندا فذ

 e یاوا ید 7 لی ها ندد ده 4 2 دو توس و

 1ا دوحوم رهو نیا ى زر اشک ره یرلب رے > لالو هاك قح

 هدنک اما کاک, دتا عمط ك: سول نداد زوج نیو زا صحت ۳ | سا

 سد ها هدیروص یعادر وط لاح هداروا هد دعا لر رد لب ات ان

 لهاح نا راکا یگال و مب یدبا رواد لو اعم هر هنص اصتحا هدسا

 راحهناسا یرکتلود تاذ مدا رل رکا وةر دلو لهاذ ندقح لاح هم

TSS REE SE LSS E DR سا الدین یر 

 ( 4ا )



 ( ه۵> )

 | یوک ندنس ادص یکی دلبا تدوع هب هءيط ه٤ كني رلع دق تس ود

 نوا ی دعا سوح مسا ¥> یارجا هدودلوا یرلم ول ءم كنب رکب ۲

 ناب هدج اق هدیه ایا ید)یلاعد یک ۵ دنناب ودر رلتو ۲۳ هو رط

 زار دلبا هرا هزاب بواا هر هروا ی بر یلامهش هد و ب الک قرهیمقار

Jیهاکهارا ل راز. شکدلد لحر ن 5 ا ا كيلا دنه ت کج  

 : لايو ال انی هكدا شعاوب یراک۔امر لکبملا میفرورظنلا عد ك کو لکش

 1 ت واوا رببک کالم اح ۵ س 3 و زوم كلل ۷ راک نٍ ار 6 و رطح یردف :

 : EG نکاح نود اکرد اار وااعر هداك و رنامرو هاب ریمآ ۳۶ کا یاسور

 1 مالعاو مادا هله> و لوش مانالا نءامول هروک ذ«ثالم رل دنا رکنهاوخ

 1 ناد رکتاود وراق هکر دراو میلقارب رکدد هدنراوجزکنوروم ال. لزرس هک دنلوا

 :ea هاکته زراور هک د هک اولا ندعء و د ماقهر الاب نادنح لص

 | هو دالا تاذ مرا كشر ەلباروآ راب ناخ رد رسه هیایوط بولوا
 رفت هبام رس هیس هراظ) هلرا وب ی رمذع و ریس ضان رو ود هر ع

 1 هلوا مارآ ہاکی هل اوا تل ماعم ناییوا رک دردراو ریس هدا او

 ۳ یاب و یسام دن نالواهد ماش تاک لم رک نسب یدبا بس اب وب

 لن همأ مول اله رکا ی د صأا یرو لام لاق سد یارک دوحوم

 علا سافت سە ؟هجارا هلا یه ردم حرقت هداوا شمهروب ناکسا هلا

 ندنساوهتماخو تالح رھا دلوا نک اس هللا ا طاتساو رولوا لا دا

 ٤ ید شما نالوا س وحو E روك ذم ماقم هح  کحا روناوا ص الخ

 ۰ لداع کالم هبلا 5 م هاش هد هاا هدسدلح |د یعوجح وراق بشطو

 : هرادر طا وا هلیتمح ییمارک و سةن مركو ییمایهش ندو داوا لصاف ناطاسو

 هنن راذرط هعزاتمو هعق ادمو هعد اغ هک واو زردنا نط نوا مدام ر رج

 )فر هروذو» ؟وروصم رک ان کاک ام یاد هدمک هد هسا وا تا ترا

 هدا ده و تهاسو هد ه>رد رز هد وارخح "دنا در نوا رلئاو هیافک هدننوق

 هن)وصاو عورفو تا احر كا هکر د راو
 ۲ هدن راک دید ردفو توان

 دهد نک اما نالوا رب ی هیله اح "هدر تيجو سه لر ایفا ۰

 ِ لوم لرو ذم كاإلةو یدانا رابحا عبط هب السا هر درس نکاسهو

SE ESکت تر سا سس کیا لب  Ta ETE 



۳9 

 ی

 هه طاح درب لر هد ورابا ی دتا روط#> یار ندحاصد یالر دعس ههرطاخ

 | x راهش زرروب مردب هکر دوب نالوا ز طاخرد ید مردا هد افا هک داک

 | ندرارغوا هبهیلب كةلار دبا تق رافم رکا 2-۵ | تقرافع ندتبصووب

 ۱ رذارب تولاط هر که را راچت هدنرظ لک زار ه رکص نوت هداوا یهصاو

 ۱ کدوم یوا نا یدید ی داک همرطاخ د یس ر ن د: اصد كعاباب

 ر نس e | هدک د د لهدیشاا

 تدش بولوا لص اح نشل اکس ند روصاو هلا روصت ییعصا ندتدش |ا

 لوختم هلل رکشبواص ندنسهنیا قرلوا هلغاءالوق هک رزوا كنسهروک ذم ۱

 تثسحا هدکدتشیا ی دن یعکداوب یوآنا نسرواوا ستم هل کذو |

 ۱ لوا هدک۶» دوا راتف ؟ هند ش

 ردمالک شعا روا ندرایخا نیل اص لزاسموراربا ماقم وب راجاب |[

 ید تعصن یعجوا لرابج هرکص ن دنرکدنیک جد تقو زار یدد |

 تسود لعاج ەد یه اج قیدص یا حدد كمردب بواوا ال هننهذ |[
 ید ید ول وا نیا یدد ردیمالک هعا نط ردوا مخ نداقاع یودع

 یاتنا راد شود هلوب هنن بودیا نیس هليل وف هصصتلا هذه نسحاام |

 ج د نس هعبار نهصل كماباب هکر دیش لزوک هن رک ذت ردار راج هدش رط

 نون ندهبطاحتوب یوآ نبا یدید ماب وسهسرولوا كندارکا مدعا ل.یخت

 كماقم هدفرایو فباطاو ییحا گام الک مدده دانم كن سراچاب تولوا

 راج هدک دید هل وس نوحا هللا مروس كپ یک عسا زوس ندنس رد العا

 روصتو رکفت یم دب اک یهروک دم تەن هکر ب و نادم ید قحازا اکب

 یسهبرق كنحاص یک هدنب رق نامرکد یکی دستا تکر ح كرهبد مردی
 هعیص یوآنا هدک دریک دنا كنهب رقراج ناد ی دلوا شعس القا ۱

 بورس وک زو هنعاعسا كن هعدار تع هل.عز قدرط یاننا ی

 هکلیوس خد ییهسبار تحصد یدلاق لاح هرصاکب هلا حاطا هراسجب

 نس نفقا ص غوا ور ا كم ردب « 1۳ دید رک روس تم

 یسانهرو لیا د كم اضم لوا هک ها ناکم هکودنک ی اشم لوا
 ردنا مارحاکس یتحار مارآ هدماعم هلوعلوا هلوا دروق یییلخوراجو لاقح

 ندنحاوراتاک د ادحاوانا لهسردبا دا رم صالخ ندروک ذم ناکمرکاو

 رکنا بور 11 نشا و نود ردم لک تبا نادجسا هلا ا توص

EREسس سن  



 ان فا

 ay گلاس نو سسود RES ه دنذولوا شا هول هداروب بواک

 شود ی ! هک دیاش

 ی هفاخاو دنوشود نس قارا یراالب كح هاک هکشاب مر دیکر جاقرا ره

 نمکح هدیک ند یف ر ل عو ن جاا هدنب اوج بورمرک ه-غالوق كرا

 هداز ندهد روا و فصو هد سم الا نرب#هن مدعا هد هایی ین عفوم

 تماقا هدلح رکغ:دروس قوس هدزک «دافا امد هکنوح شعا هاگنارنس

 كج هع | قفاوت هچجا نم هک داش نددفوداوا هلیط رش تعا تقاوم هع ط

 رداکد لقاع راک كعا هق الع مط ایلک ندلح رمغیدلوا هسیا رولوا

 نویسم ایا شهاب مع نم یهدیوک ری داوا هلی هعلاطم

 ذی ود مه هدمش> هک همان تحصد نالوا شلرب و ن اد تفرط مردپ رظذ

 هنروغا ابحا لازمو لام مدیا شاک بولا رار ید یا زد روما دنن یهو

 طن ره ل کوک ن در دوش هب هیهد "یطارا مکی دروک وب ب قحا نوساوا ادو

 ك هردو راکشا مفج هه هقیچ م هسا ررک هنکا هزار نجم داوا

 تویمه وب وا وع وا تحار هدو هدمرزوا هروک ذم هس ییدرو
 ردراد دن .مفحاشا ارعوآ هلا هدس اف تالایخو مغ> هل راح هرب هاب و

 دعا ام ۵ رط ول ۳ < اال هروک ذم عسل نودنا قطع

 یاناصو نالوا هدننورد هروک ذم سا ےک اصوصخ مروبح اح هم
 فقاو نکداذح ردع ول طم یسلوا دم هص> جد كم رو5 ةت سوا

 ا ه کیدروک ایا نا دکدد کرد ردا ظح كر زا دساوا سوا

 لیصح هلا دا كرمك داش هسدارر و وو رکان زک او ردبا رارصا ادو

 هداداطر هع وجر كراج ند جو راعیح ن دنا ۳ یدل هدیا |

 رر ورک ادا روما

 ق> هوا 9 ید يع داف جزز و هج نکناذ نکمروی باصصتا |
 مور قلوشد ی ا دلو فصو هعالطا خیس اباصولرکر د قحا ردیش

 ,e او هلکتسهدن . نوڪلجاعا جسا یی هبمد تیص و هلةملوا

 یاثثا رایدتا تەجر یرقق رخو لاقح هلساوح دعا کو احراج هدک دد

 ندنسهررع حمیاصذ لرکردب بودا لاوس ند راج یوآ نا هدش رط

 ئاز هک هرس روب هدافا هر ؟ هدا ۵ سلا | کیا و رطاخ رک ا ردیهراوهدز ا

 بوشود زار راج یدد یدیا رواوا رادم هت وک هدافتس الا عم هدف رط
 بس سس



 حس ِ سی سس بیس سس تی سس سس
PRESESمتد و هو تبار له سرا عام جز  

(oor ) 

 حاره یساوهو تا هک مرولیب AE هرس مرو ما هاک ارح ر داع

 قداطم بالا تانرا قا لم ی راه او راعا یاشاعو قداوع هنعیدط ناکا

 عبو كنسو نیما ندنسچان همعه ىساس#لاو فارطا هقشي ندتیدلوا |ا
 لع یعاقوا رد هک نک هد ندنغیدلوا نیصح نصح دنامه هدسنعح روال ثم

 لع یک م دید مهدیا لا صا هاروا ت e ۶۱ را ما هدروک ذم :

 عبطو تماقاو كرد هدلاح ینیدلوا طاشنو مارآ عفومو طاسبناو تحار
 نک-سردبا تع نع هلع العا ندنا هدتروص یکیدعا تقفاوم هرگفی رش

 ردعاحرا هز هک هیاصا ب تد رج هلا ص ال ند هدا نب ی رکناذ مضر دوو امد :

 غابس و رساوج عابط اتمهب یاج مکیدتنا فصو ءزس مپ هک و بلاح |/
 هلغلوا یلاع عقوم شعاعاب یعابا ن اوی>حو ناسناو یلاخ ندا

 نیرفاو شاباس هرکهاوخ رخ صاخو هدزک ه دهاشم نیح هکمردبا نظ
 یافح نکسرروس نیس یمهناصاخح تربغو یس نالوا هدرکتاود قحو

 كالام هتمهیااع قدر والثم هکناذو هراس یسهدماف قلوا صالخ ندم دآ

 رگو دیعر شع بولوا لصاو هرحأع دعوت یس هر رخ هر كد داوا

 یرزوسو راج یدد لدردرا هسلاخو هرشاعمنعو هسا وم هلا دعس

 قلاصبا هدومعمل رمو بغار لدو ناجزا هصالخ ندصانتقا هدک دتشیا

 ا تمس كراج یوآ نا یدل وا بلاطو دنم اجر ندب وا نا |ا

 هد رط یاشاو بیع ر هر > مدقا مدقرب هدهاشلا یدل ییکلامنو |

 یارب دل وا ناور هلو الج اعو سا هللا تبهر N یبدصر :

 ندنف> هیمهلوا نانعبه هلبا كلا لاقح هلتمج یندداوا رجلا ع رس راج

 نالوا ی ۳۹ کرار داكد هلیا راتفر رارقالبو راوس ه:س هدرا لراج لاع> |

 بوکید یب راقالوقراسج هدنراف دج هنب رزوا عیفر لئرب رظان هیارصص |
 هدک دروک ید رود نال وا رظتتم هنس ودنک هفیعاشا و زوک |

 هدنسفن هلا لاردا غا دلوا هدیکم هد يص نس ودنک لص وصخ و |[

 ع اس دفن نع لف اغ) داربالاب نھ الک ( م ان اهنع تناو بوطالا ینأن)

 هلبا سرفت ند دلوا شعللوس هدنتحو دنک اب وک یمالک (هسر یاهلحرب

 یابردبوروط هدنشاب كنت ماد سالا یلتعالر هیعا شالت هوا لاح هل |

 بور دذا یغاشا شاب هلتروص شعونوا یشر ا هوم ۰

 ردلا سا e کد ا ق لاه>یدلاق هلو ّه



) ۰۵۱ ( 

| TTIIDY DKT TIRO EISEN 

 هک ردراو مت سود ر اج رادمطو نیس م رز مردیک 1 رج تالیف

 مرروتک هکروضح كنس بودادلا یی آ نی ردنا لوق یمالک مهسلوس ھن

 ماعط مانا یلیخهز روک دمراجو تیاارجا كل د:سیاردنا دا رع هک هتره هدنقح

 دن اهذ لا ناوصتسا یب زوسكلامح دروق هدنکیدبد ردنا تباک هدقلوا
 نام رک در یر سهلا ت۶ رع هراجتع*بمعءردرادف لافح یدرب و تصخر

 یهدنترص هک دتافداصت هراجر « دنا تان ارگ ک هدد دا وا یهتنم هثهرط

 یکه دنس هفرا قع اراشا لي دسا 8 ر یو لا هرن یوبج هلوج

 ) یددلولاشاحنادرک رسو نارمج توا والا: یرمط كتەراعي هل ار ان ند رس

 | كراج یوآنا ی دیا ردا تکرح یراقو ىع اشا هللا ط اهلا یراثوا

 | نر رارطاخ یکنوکج كالایعو دالواو دادو رامظا مالسا دعب نوراو هان

 | یھب ہلا هاکناج 1 ر هرامب راج هدک كلبا دام تشخو عفد هلا لاوس

 لمحو لیوط عوج ردلکد عفو قجهلوا هدندسق لارعو دالوا مب ردارب
 ۱ ندمرالو ردددعلوا دازر داز مورد ا مردکم دبد هلا لقت

 1 عاتما قحازا رارکح هم یرلک دعا ما ص هاوخ اتو هاوخ نوت وط

 ۱ راردن ال گلوب ,دابژ ندمدح بوعا 8 کود مهساوا كحهدیا

 | نابنجرس هلا معشلو عج وت رامظا یوآ نیا هدک دید ررغارب نایرعو جاو

 دن ردکو مال اه دلواراتفرک ك سوب ردب ردرخیا بواوا ناوخ لوحالو

 عاهد كراناو كم واعم یسافو مدع كمذآ برد ربا ند کک ته

 عون نب تبحاصم نکیا شل وا كم وز یس اذا ط ارقا نالوا هدسعح

 ۰ كنسوب ردنااضتقا نت كنرباصع دن رافحو رازا گرلناو كنطاوم هادا

 ۱ عوجو شسطع هر و و كحهروس در دا ن ترامحو لذ كءیداواراتفرک

 هبداتعف ( دعساو هللا ضرا ( كحهرو ویت ۳ كوو زارق مدعو

 4 لدا رمکح لع هت لحود لیوطو ضا رع یدیا هوا شاوآ كروعش

 | دنب كفو دروب مردارپ 2 هدک دنیا یزوسوب ندیوآ ن ها راچ یدید

 شاتب لک كحهیدىا م نوح ے مب ر دت ي3 ید و تڪصلو

 هل واو روائروق ندشارخ رطاخ تج ز و نوتآ ناح هفرطاوا مهتساوا

 1 مدروآوا صالخ ندعسح اِ هش و ےظعءییالب : ول م سیب هد هدیا گراد ن ۰ اهر

 ها وأر هساوا قار طه وقیفش رار اکر كج هدا ۳ ۵ صالح و

 نیس هارون هدا وح یوآ نیا هدک دید مدرولول دالر لردرا فر تا



) 0۰۰ 
 01 لومص ول ا هل ر رم نا رحو نادا 4, | مت تا سو ملا ك ۳

 اک ناس رب هلدار ۱ گن ی لا باذع کید روک ندع دو راح PE Ne تعد

 ناود ب ويا تو 0 ۳ راح ی ۱ ووا هد صد 4ا تاعر هراو>ح ق>

 ا هاا تمادنزور *یراکتسر تار ها لب نک رجار هل وب ى اخ

 ندا جاستخا قم ر دس ا ۳۹ دا هک مدل رو ییرولب روط هدنتاب

 ی روا وا تح ار هدنراوج كن | هدا بر ههعیج یئ اج نس وشم وق ||
 ناتسب راوبد سب ۂتخادنا یب هلیناک ےٹمک ندنامجو ناج هک ر د٤ ولعم |

 1 اج یدیلوا شا سح تک رح ینزجو قعر یلدا هدنب هچ رکا ی

 یدبا لکد روصم سا قلوا صال ندنعلا برسا وک

 ندارو نالوا قیلا هلاح 2 (ةرطا سا ارت رک 4 ةركلا هذه تمس نأف) |[

 هز اش لاعت نیل اعلا بر ندا دابع قادشا قشردل اضرا هلع هعشب ر |[

 هدنس هظح الم م هسا مزرعه ر E یف ولد ردئازرا لنکتم یرلن رطح ۱

 رارف هتم: 3 دا دا كد رب ن دنرلتس ود كس اناب ن أ ۱

 (ءابن الاف ةبارق ءايالا ةقادص)لوص ولاب هنساحم كموق رم رک بورو |
 بند ناک ناک افحو یادایکید روک ندنراجدارپ الانس نیسم دیصق :

 4 حدتنا اعلا هکتاج ط نما گر ها ناسو لیصت ] هدی دنا مح

 هلا كم رح یر قاب و رادروح 7 هلا كتساوهوراد )روم نان :

 لصفو لابقاو لو هل اغش یوس ندبذ بناج هدک دیذ مه دارامما |[

 قوفح نالوا هلا یردب قر دئاوا 3 دوت لال>او تیح رو لاضفاو ٍ

 كردنا داد نه ىل أش رطاخ یافص هل محو ولو دارا نس هدا س

 (من)
 1 ییاهدلاو ناک دو ک ول الهسو 9۴ هدا دو ړو توبص# ال-ه او #9 1

 3۴ یصنمو یهاجو یدالواو هاو و یامو ور ىلع م 4 %

 كجەد را فو عاشا هل. ا فض ماعطاكذ قحایدلب هادارا ی جیسو و

 تسد و 0 وک باح نوک رادندرص بستم 5 ندع دآوا ی رصضحام

 هدب وغارب ده e یب مردپ مب یوا نا هدک دتبا تعزع ےععا
 ° | یتیسحو یویح هلا نيم یس ی هدک لد من تر روسدیک هب هر

 دور ص 1 ردم ولعم ارز مردی دا رھ كعا الما ید یکفوج والثم مکیدتا

 سعوا رس مرد م: هدناوح بش د بولد ردتس رج را تو اض مدع

 ( تقشەو )



(x) 

 ناطخ هنس ودنک ودنکو رارق هدنرزوا كعیفر لثرب هدیلاوح لواو رارف

 رليف هدکط اس تن تق و له اجو هلا یاو لهاد قجا یهب هلا

 تامل هدن رزوا ل هرفس نامز هنو یدنلوا لکا ماعط هلبا یم رتو ناجا

 شم اقا لودع ندک دادعاواآ قب رط نسرکا یدنلبف عاتسا یس وم

 ردق هح امص ندعاشخا هل ووزعا بیغ ی هرطاح نمت ادا هساوا

 (تب)  یدوقوا ییب وبشا بولد كدیا را جآ
 | 3۴ اردقلا بتاع رع الا تاف اذا ید # فص رم عایضمیآر ارجامو #

 | عباضیب د رف نالوازجاع یر هلیفرط زا دوخاب رجاص هدننآ ریمانعم)

 | بواوبهن اهبهردق هدقدلو اتو تهاصعو مما نالوا ییولط» هک حردیا
 1 ردنا اتع

 || ذاا هدنراوح كناتس ر ناوبح یرلکدید لاقح نعد یوآ نا تباکح)

 ۱ یر سا هک بلا رک بط را رفاو روك دم لانا کیدا شعا یو

 ۱ لوا وص كناتسب ا موس رھ اش رک ,اناناش کمد نانیطا ۰ نمدعطق بینم

 أ مفد هبا راغا طاقت راتخش ايكو ل وخد هننورد هدن اقوارثکا ندنقی رط

 ناتس و یس هم زور ل اظم كن وا نا قحا یدردیا لو ذو ع وج |
 || هب هویم هزات هکلب و رهطتم ین ابغاب یسل وا سصصع هنتالصاح روک ذم |
 | در كنعيلبام یاڑخ كم وس ج راکت دسقم ںادع نوک دنا سه |

 ٤ ور هنن یدیا ش شلوا دصرن» es هلا راع راکعسدزد لواو م ۱

 ۱ هرو ص ر> و لو>د 4 هروک ن دم هض ور تک الت لی سندروک ذم ق رط :

 ۱ هده اشم نابغ اب ی دتا لوهد ندنل اعزوا لام ال اب هراما لک | هلبا

 راک داودسودنب هلا بوجو ()وبس ییحاروس كنل وب وص تقعرد هدک دتا

 ٠ یوا نا هرکصت دک دعا در راود عضو هثیبخ باک ها هللا ید دس |

 8 رطاوا رخ یی ندنعبداوا دسنم تل كح هدنا رارف هدنم وڪه هنذرط

 ٠ دس هدرپ سد كن داسف جوج ۳ هد هسا یدتا تع زع هرارف ورغوط |

 ] هدنارطضاورعکنادیمراحانوراح بولوا فقاو هکج هیعهدنا هاب للایتحا

 ۱ ۸: ارم لطول مع لاغش هدید راسخ ناک هلغلوا هد اتسیا

 | یدلدا ر اب دا تعس هتخادنا ندراوبد یال اب بودنا برض ردق هم درا

 ه رکصا زی رجب ی: ا ن ته چ ف مو 2
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 ۳ در لک: هز iF E TTF 1 5( کاخ 13 ۷ !

 :JS اے: ربا ر هل ر گن شا كن ءدا رو نو ادص و ها یک كتا

 لمعلا روت د هدساره ف ط عورفو س ارقا لوصا كوك دادو با

 مدع هرچا وم نوک کی کو لر دنا فرطر یو ردع هش یراک دشا

 نالک ودرخ ل دکھ ر ود د ی رميش او هلا رکتمه رظا و ضرع

 ندنراقدا وا عفو یوحدویف هتسراو و عن ناصد لصاو ناکګ زرد و ر

 هلا ید ارم ا کم هک هل رج او اصمو هل اح تانعو نراش ۰

 روّصح نوا قا وا یکتا ود دناوم هرو رس شل تا ی زک هد

 راهم هد هیعسوم تاماق لوصا ےن و عدعنو را هر کود

 لوا ندد داوا عرش ودر رات عیانص تار یازفا ح ود یانو 1

 یناعموقواراشهن وراک رادقمرب و قرش زارب هدر کلام روهع> هد ما

 نعاس ك ۳۹ < 4 نرحأص بم ہع ول لصفتاب هک را ید ae هبات ید

 قعسا كعوص ۵سااردبآ فو اوم هر ها کس SEL 13 5 E ل

 کین هدا مبارز نکس رزرو هدهاشم نڪ دشا تەد ی هل عمو 1

 كن دالواو تاهعاادص هل وا هکلیو شمالوا تات ر کد ادخاواآ ن دخل

 یلدا ندذب ذل ءام هناشطع مئوص ےب هک ردشم امریک هلی هنراشوک

 كنام دعم وب لطاب تند هلیسعد رد العا ند ذی هد هر هایش ناروتو ً

 هک تبا را هزاغآ زارب هد رها لوا كيلع سابل هلخا وا لذ اغ ندنس هلن |
 نوسلبق 2 ربط E هدو نوسل و ی 5 یص و ك اوج 2

 عاعسا 3 اوج ب ويل شاب هم رغ ۳2 هل. وح ناح قالوا هراګ: هدک دید

 ریژواب تئسحا بودیک هلق وذ كدروق هدک دليا ناغدو دان رف هر كج هدیا

 حوا هد ۱ تو ص عف ۳ رو هل وا تسد ك ] هژاا كنس و ن کل ملا

 هدک د د یدرواو | طاش بج و٠ هداز ندنو لهسوط ی ر هدر ناسحو

 ا ندا س هدر ناذا ندد ۳ AA A E یدح ترول

 فوخ نسادص یریکلا ةم اطا ام, رکذا افعضلا ىلع هم ایقلا تماق دق |ا

 (یلاکا ذفاذم وا یلاح ا ورظنا مثاوفف) لئامهقارع ندزاج"رباد هلا ناج
 ناب وح هل س اصع نابعت دشت ام هدک دلبا ی یعار سوک ضداتب و :

 ص نکا ل هام هلع مس هجا ا اد بر ك تولوا ناب اس ات تلخ ۱

 ندیعار کش توت عل ۵ر ارعوا هت هلعل وا نایاب دسر هرب ندر یعار 1

 r E Be Pg DIPA Ma سما سکه داد وا تم

OE) 
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 ارس ا ا ۳

 | ھه خو یز ک سر دیا رها یف همالغ نالوا کار هک اجا ایعلاوبا ی درد

 یدر و باوجود نکس ردنا نامرفیم هرو ا هدرکالود فرصت نصف دل 6

 ۱ یسهغتورهر فسا هات و هصرا»م هتسعک یکیابویمهلوب زوس هاو نا 1

 0 رکا لغ هرفصلاورا هدخرکب انج یلبهدک درد ردنا هلع لوا هتسدا ممه هدانز

 یدب د رد دنهج ول

Jهدک دتا قداصد یر ندناتک هدرصس تقو دمیلایومیایعلاوبا تیاکح  

 ی دد مردبا بجا 8 کر لوح هعاقوس ندنک راهل وب كنس اھا اناا

 لص ك دنآ نوس رویلوا كرات مه هد ص ار NF هللا ن ارس ایعلاوا

 یدیدری و باوجوید نسرولی هدیابجت ||
 هوک ی الاهوار مز نوعا توق كرادت یسر كبد تاک ) |

 اتو عال توقردق همانخا هدهسدلوا ناباتش هزارفو بشدو ناب ول « دارو

 نامرحهاکن *وراطا هراسد و نی٤ نارمحو هاو ندد دع هلو باب رفظ 0
 ۱ نکا رلبا

 فداص) هراب تر ردنا قوس رله اکمارا ندهک ارح یرایک قیروسزر 1

 ۱ رع هد هوش 4 دا اعربو زن هه رهلنا عوج لغ مود تتئدهحرکا بودا

 طو هدرادهکن كس نال وا یتاسایو یر نالوا هدنیعار هد هس مولم 3

 هاکتو ناسک و روتف فا را 465 اشا یاوقیس هو) اطم یدصرو

 هسا هاکو س هاگ كس و كلی و ردام ىدا دازا ندو اوع ا او

 ند دع.طداصوزا نک ردباهناک دوک یزایابعاو 2 او مارح یارآ شرح

 ا ڪک نعل دلوأ E امرد ند هم ر یوهص كاردا ندلا رتو هدنایمل

 هگاوخ هداهن لاحرد قرم رٹ ہر هلء وب دج یدل دومعم ۶

 یهرانو ناور هر ید باج نانکر ڪش هد داوا لا .ط

 ییعب دا رغوا a 4 ا رد هد دالا ناما ۵ كرم لاکنح دست وآ

 رع دا دّیسا ندیعار هدهساا یدتدا ی ی“ / ناک رک هلا لاردا

 هد او هل دس > قاوا لئاطال را هاڪا رظد دم ندنابهکت كو لاق

 صا یجج هیلوا یش هع شب ندهسسدو هلیحقحا رادم هص العنا |

 د تاع ند هل و هط زووب و هظح اد ساد رد ل دلوا اا

 یاو هلا دعااطم نڪ ودا ط ولم هر علا 4 هژرح و عادح تعم

 نھ اکشن كل درود لا بلد توف 4- طو اب ندساره هم دص ند دل

 نا وج رکی تو دنا تاطخ 4.۱ تف اکتسا نیس سو و نات ےس

Ea 
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 را ییاناوت لاحر طسف هدنراجورخنیح لیارسسا نب هکو ب لاح رولوا لصاو
 هدرلنارکارلبدغاق هبا.-> یرارا تخا كل و یایصو است بودیا دا دعق

 | و ردبا زواج قوج كپ یکی زویتلا هساوا شلوا تاسح لخاد
 نددیشر یو کز د ی دعص یدتا توگبلش ندلا یه هيك نتيا

 رارو يدا ر ارد ندن وعرف دکمود راددموی ی دلا دیشر یلوماب هدمدتشبا

 تب اشک ریدعا لیمص هن رزوا كنهن ق اژراوداز قح هلوا مزال هلودنک

 دیشر مدد رد بعب کپ هلع تیاورو رلي داو هد هر وص كج هل هدا

 باوجر هلا وسو اک نب هوا هل وا هدقدلاټ ریعم بویم هلوب باوج نیدلا
 | ترمضح هدنرلب رع نیسح بوقیج ندرمصم روب هکن وج می هدیا ع راست
 ینا هک یس اصع نالوا یس زه یدیارب ارب هلا رانامالسلا هيلع یسوم

 كناسوم ترضح اصعلوا ردشلوا یراج نیعکا نوا هدقدروا هرجر |[

 یرارمصاتو نیسعم یرلترضح :هن اتش نایک نیلاتعلا ترو دوحنوم هدندب |

 كن راوص زا دقغ كح هشت و تاناوبح ناو هلرمحت نی زهلوج ندنشیداوا |
 ی رالسعز کال ارس یی هک ردقودش ردندنانکع یوصح هل-فح تردق |

 مدد ن هلند رداکد هدنر یسکا داعبتسا كم رحنا یرادعم نالوا

 هراععو هرجا شعب | مدار هدنسارتصلاوبا هسک مانهباونا تیاکح ) ||
 || لر رض یاتیعااوبا یک دتا هبلعهد زوسە رعصااییا كن هاوث نابودآ

 | نوکر اتیعلاوا ند: دلوا تی هدنرلش هلبا هصلا ولا هدقدلوا یعوع-۶ |[

 مدتا هساع هرفصاا یا هدزوس "با هاوناااب هنگ ذط .تسازز هر اون یا ًذ

 مدا نھ ہر و باوج اک رتصلاولا ار ز ردا ا كک اکا راف اوبد

 سشومانو ضرع كج هلی دا مده هدنس یسک جک وک کودک

 روکش هرورمضلانوسدد هل ندنک ددروک تزعو دع كج هل ديار و

 نسس راب وسر زودس هلب واکب هک نسوک نس ا۴ا اب هاو نیا یدید یدتا
 هک ا بییعد هدا ول نب نس هدک دید نس ردیازو اق دخ هدو

 مور ند رب رو هک ع ا۴ رایتخار شم راو هن كلاب ناسکس ار زر ۱

 هغ سا هلا تابجا ترمغ لاح همهب ردعلوا راتفرک هر هنامز یافحو

 كس هل اجر بالصا ءامک ردیلکد نرغا ندم ارجو مب مرای وس یالک ۱

 دلکعا تراشا کی هنا ود ردکشخا هغد ېن هبه نالوأ یکه دک اروام |ا

 مر رب دا برع ی سردنآ یا هم رلهاالغ یدعشیودنالایةنا هاو نیا |[

 ی اس سا

 ( یدید )



oto ( ۱ ) 

 و ا سس سس ی سد ی سوم و ات تو

 هسح و ی داوا هه كناماسو تورو ناوارف لاوما ر دقو كنس

 كب یالوط ندید السک ا ا | تكکیدتا لفن دوخاب ید وص یرزسرخ

 اضقزا ن هدنراد دروص ولد ردن تشکو داوا راس:فرک یهررض قوح

 هزاخردنلق هدناوحود مدلو هداروایاعو هتشا مدلوا لخاده هناخ ردنلق

 هدنرلک دد تبا فص و هز ذآ یراب رده اکناربس لصاو ر داح هلو غ

 مدم هوا فقاو ه هنسرب یربغ ندنظفل اردنا ند هناخ ردنلق نب قتاوخااب

 یدید یدلاق زوسرپ همش ندنا دیشذاو

 ا هدرصع ن هکر دیا لفن یراترضح یدفصیراش لا ةیمال تیاکح )
 : هنعب دان وا 2م رطش تاعدا یم اعارب ۷۳ نارق نا ندلا ءالع

 || نکران وا هک ردهدنون تبارغ یژردیا هبلغ هت دانو اره مدا فداصت

 : رە اکح ضع بودا ت .دک و همدلی هلم زب هدانتا یدنوشود یعک

 عضو هبهناخ نالف یساط نالف هدک داک هبودنک بعل تبولو ردا لهن

 | توودو رد هر الح ها اضتقا اطاعت مدد هدبع) یانئاو یدیاربد مدا

 | یییدلوا هدرالګهل كن رلشاط مم رطش بویلشاب هنولوا هن هدنکیداک
 | هداععا دسلوا ندموح مع یدفص لغو هج رکا یدیازامعرح ندنرطاخ ||
 لسم یکج درج ا رب رحم و عقاو فالخ كموح رم نکلروسروک دعدا |

 ییاعت هللا هجر ردنهربمو

 نایلا نا فسوب نی دلادیشراکب هکرروب موج رم یدذص هن تیاکح)

 هل محو لوش ندم نح ن انب ديش راک یدال با ت, اور ندد حا نیدلا یت ج |
 یک ادا ندرلب ذک یر اکے دلیوس کیسو دد اط لیرسا یب هکمدتبا عاقا |

 شن لداوسا و ال ادسععم دمالسمل هیلص فوت نیامز کج

 ٤ هدنراجورخ نیح هلا مالسلاهیلع نارع نبا یسوم ترضح نکیا رف یکیا

 أا ىزوس وب بو دنا لاوس ندش دلا یقت نب یدیا راشل وا كی زو تلا

 مدد ردي دبات یدیدر دلکد مدد ر دیدیا مرح تا نيلي وس

 ترد ك کیا هلا يا مرح ناهسداهلب وا یدد رداکد کد ندنیعبان

 ی دید نس رویلپ وس هلي وب نوه مديد شاکد راد ربسخ ندنکج هديا
 ردرامع لد a ترد شول ےرطش ردیم والعم الود 5 4 کمدید

 تیاهد هس دل وا فعاد هناخرب ره تولوا حعگ هنا رب هر هناخ یاوا

 هر | دعم و د>رد E واز > اع هد اس رلتس اف ودو دارا و هب هاخ
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 مکیدتیا هلیارک ذن ی یهملا فوخ ن, نکلیدلکهلحم منيدلوا بودیا تباجا
 مدا دار عفد وید تک راو یوک "دم مالغ ن دهدلوا نايس هتل

 TEP دا بلط E 3 زار ن ش توت مود ره د صا نک

 یداکید : یب هدهسدا مدلواهدند دص عقدو د یدلواهدزرعتب هلماعء كحهرو

 ہی یهژداحش نه هعزانم تباه یدند ۵ هک دملا ی رجا لاح همها و

 کن یز, بولوا کاح هدرعتب و بورعاح هل ربم ییدار رع pe دلکمر و ۲

 یچدلوا م ا 1 ندمردب ی دکن ږد یدلوا هل هج ووش لاح تا هکاع

 کم 3 ۱ تاور رد واش ماها نزم ندب م مد> س * س | ن ده لح

 هدنزوصو شهروب واوا تحاو رهم ۵ دود )صا راهدرب ا ولاسف ويو

 لواو مدر وجود ییا هد صا راحات ید:د ن لھ رب و قیفح كم لغو

 لصم لوس نداسیق هک مروننص هود تانح ندداوق ی ا همدآ

 راج لب تای ها
 هدرمطاا قطم یرلترّضح راسلا ه رمس سدو راطع ترے تداکح ) 1

 هروک دم دالب نودیک ه ترا هناتسمگ یس ر ندنراګ برع هکر رروت |
 كردبا ب اکو تارغتسا یی راثداعو موسر ك دند داوا کالاع یدروک

 تولارغوا هنارم رار داف لو هدنزا کو تشک هدهدلن نورد نوکرب ۱

 دار چھ د یرزه هک ازد رلدا رخ اک هورکرب ا سدن تصا هدیهانم و :

 هثب رلتتخاصعء كءوق لوا هدک دروک هد ول یرانو را راتوط رعاس ولوط 7

 تاب هلن رظ) هلا زوک رولا قر هلوا E هد ورد ی-وزرا کیان تک

 ار دنا اردنا وهات هدق دل وا یر وطنم لا ردالق ییارآاربص» هد اش رد19 |۶8

 شفیدلوا ك٤د هن یس ای كنار دنا ترع ریدید لک و رحا لک ورا ید :

 ندداتکر حا كن را دناو كت اش البا نکا ی درا ناب: ےک رکخا |

 رردنلف یزو رجا لاحرد بوراو هنیرلناب ورجما هلا شرفت تن راما مع |ا
 ایقاعتم زدنوک هک بویقارب رب هراجشو رایدتا مادم تسع بوتوط هب واوط ||

 رل دما توت هدگا كنوک جاقر هوا کكالام دره ها شود و ساع

 ندهناخردلق هدقدلوا یمیولعم كرار دد ددل اق دیلارفص هلفرمص نکلءام

 ترس دد س القا تح ه رام: رلب داد لک ع کاک كهن راو بوراعب > ۴

 هدد یه یتاعلعته لاحوا یدراو ےس هدلد هدا او هشود E ید ِ
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 نا ةدابع حابص نیراب هدنرافدروص ندرخات بس كنسغا لن هلصلا لع

 ندو ود رازدا ناهرا ی وزونک نعغانح"كن رات رضح تاصاا

 یدید مدحاق

 لکا هلسجتارف صاخ یسودنک بودیا ارتشا هلوکرب هسوکرب "تب اکس)
 یتسودنکب ويه هدا لم اکوب هلوک یدنارربدن کا یاب هی هلوک بودا
 توت كا کب ندبشیقد مدآ نالا هد هات دود یدز داش هند باا

 هدق دنلوا عس هرخا بویعروطهدهدنناب كنون ی دنا رزرو نان شعب ندکیک هنمالخ

 دبا حر و یش ەقالغ توس نیسودنک یا س د ن دک کک (E یعچجوا

 دعفد وب یدریدناص هنس هع یسودنک ها فاکتتسایتد ندنتمدخكنو

 یدرر وهن اد هن الوک ا الخ تو رایدا لکا یر یسودنا هن مدآ نالا

 ردبا دنب هتشاپ یومو بوریدچآ یتشاب كن هلوک دردم بوئوط چآ اناد
 یدیا ردروطوا هدرب هتروا ر دو هح اص یتسهلوک هلن رب ةا دیو

 لاح کج ریس ید ےک ندن سا دوس ق اص دعا يف هلا ت ناو دا د كنو م الر

 هدک دا لا لاوس خ ہےاس هلا بجت ها هداروا TE ل :ةندلوا فتاو

 ولدرراس لتف نا بودا لیدنق یوزوک مهس ارولتاص ید هلعر

 یدرو باوجود مرویلوا بلاط هغمتا ص ندفوخ
 موج ره دریغ نالوا ماما ه.دوح لغ ن دشناد بای راو اک :تیاکحب )

 هداروارکا تیکز او بور غاح یال نک رروطوا هلا رام دا ا

 لوک یدزدنوک بلوک بولد هل وس لبا نزوک هل وس کل هشزروک,

 2 وسم دم روکم دتیک هدک داک هسا یو دنا تدوعهدعب یدنیک نداروا

 ا ند زوس.ممیم ول نورضاح یدرونک باوج وید یدمهلک یدک

 ۳ مدحاوخ ب هدنراک دا لاوس هماللغ نریم هناا لدرف تودنا

 هاوس لدسارروک هداروار ۲۱: تک هد ضا اک: ردرا و یسەق الع هم الدر

 هل وسل هس نعرو کرک جت هوس هس رروکه دنیای سد دنفا كمالغیدا مم ندکعد

 ا :یدیا كءدنوسلک هدر طظ زر وب هادی .هروک ی سد دوایدا رمندگعد

 ن نکا مدلب وس یدیغوب یس دفا كمال مدا رخ ندکعد,مدبهروک مال تیک

 یدب د د دکعد یدم هلک سو کی لک یھ اغا كن هوک نکا ۀداروا

 مالغر هدهدلب رب هدقح ایشو رمت یانئا هکر دنا لقت یسبرب تیاکح )

 ہد هک دعا ت وعد ینآ هلکسعا شهاوخ اکا جفت مداک تسار هد رما



( ot) 
 ك

 دابقبا لیلق ران قج هلوا قط هللا لوب كن روضرب نادنرلتاند لاک ایدرژ 
 ررونااوق نی را ه.دلاو هنس راش وا بویم هديا ماده اراک دخ هقشب یسک وا

 بویمروک یرلودنک سغنابیررلشیا هلسغلوا موقرب لذت تاغ یسجت درد
 هدراک هلو هم وب ندنراف داو!قاع هنب رلهدلاو یشیعم رارریدزوک 4 راهدلاو

 هدنناب شین یب اهدلاو رلنا)یسیکتا رلردیا لیلذتو ریسه مادا الاب
 رایدید تیا شیچ هشنآ نامشاربزرازترا لاخدا هننورد يرل هو بورا
 راکشا یعدیذآ وب هدن اش نشت ایت رهدلاو ندنو رادع د تبا شج هدقلاق

 كع رک ود تبا لوب هشلا هن راهدلاو ار ز رارددا ی ,یساج دن رواوا

 تیاغروکذم موق یس زر کس رارلب وس یزوس ییدتبا ایح ه دنهوفت
 ندفازوا رفا دیم ار زرارواوا راد ند يە شح ندنرافدلوا قاقروق

 هدایز هوا ندنرلفوخ زلنوب ما رلنلوا هدودش وا رغا جابتتسا ییدتا |

 ندنآ هدک دنو-س شنآ هبا لوب موق لوا یس زوقط راهرو هیوقب وا
 دامن هلفسو تعیط بویعا هارکتسا ند ,ههد رک هحار نالوا لصاح |

 هک )رر دعا لو سدح اعاد چ راهدلاو ع زا راردیا تابثا یب راقدلوا

 مدارپ ارز راهدریدنوس یشنا بود هشیا هدنرلکدشا یحاتتسا كرفاسم

 هسلا كتا سدجب لو نه هژوا رد-هم هلو هقارا ا ییدتا دام ۱

 راحود هتهبنم شیرهدلاو جد هلتمحوو راکرد یررض هنابسا دوجو |

 فارسا یی راوص ندنراقدلوا لیخ تباف ,یعرب نوا ردراکشایراکدتا |
 تسرب+,شنآ سرف لها, انوا ردا افطا هلا لو نی راشنآب وا |
 هند نوادع هد-تب سرفو برع هل رلمردتبا لوب هنرزوا ندنرلقدلوا |
 هدننبب یرراس كنراغا کلءام لذب هرفاسم كب رع موق رارولوا ثعاب |

 كن را سنج یانبا لکا ضقت یروطوب كروک ذم موق یتسهعیاش نالوا |
 هجور ید یراسعیا هلازا ینیرلت ر هش نالوا ی رازاتهالا هپام ندراس
 روا هلن درد رخا

 "هناخیدا ارکتسا لرو هدراصنا *هلحم یسبرب ندراص .تیاکح )

 بورونک قسد قربقر یروشموق نوک یسئربا كنا وخد .ه روک ذم
 هز, نوسروط نهر هدنس ردگنب رلترب طحریبج نا دعس سد لرابموب

 لوا نامهو یدلا ی یسد تورو ینولا راتددد تبا ضارفا نوتلا زوب

 ندل زم لوا یدعا لس هلع هقش» هلا جورح ندروک ذم هناخ نوک
ex 

 ( هجایلع )



) ۰۱ ( 
 ي ۲ کت ۳ تا 0 7 اد ی 7 کا ی رک

 ۱ یدیارلبا فرصت تودیا سإ> یر اک زور هدنک وروک یدا یبرودعت

 هلت اغ هنر هلهاعهویشا نالوا هل ررب رب هدلاخ یزلق داوا تیم كص یکیاوب

 یدید مدیا بی
 | كناشاب ردنکسا یسک: راکب نک هدنسهرک ذن یداصرادناتک تیاکحا )

 | انشا یک كنا هدکلام شر دلیف تحایس هکر دبا رک ذ یی اشا دمع ولغوا

 | هدنحدم كنسارفو عو تعاحو مش مدمروآ مدآ تسود جو یور

 ۱ رداو هکر ب یک نا همالک یک رو یس رافو یب رع ردرلقفتم مور لاها

 | كن رلترمضح هلع هللا یطر نیسح ماما دن کر هداروس اع مانا نه هوا

 جاقر هده رط یانئا قدلوا ریکبش هلا هيلا راسم یاشاب هنتاود تراتز

 | هرزوا قلوا د روآ هار هادا س نالوا هدقاما هضور نویلب وس هک م تس

 || یرادقم تب قرف هم لوا اعقاو بود یدلک همرطاخ كنا عدت
 1 هدر دراو ةمأما هو ر طعم" رت توکح هضایت حاضاایلعیدلیوس هرب

 ۱  (تب) وانت لوا علطءوب یدابا ضرع هتاداس نالوا هداروا

 | ٭ البرک ناتسهیزاب تفکشاملک + البرک نادیمشنوخ شوج دمآ #

 تعدد تونس بر لاودب ا هفت لورع رک اب تب رو
 مایح سر هژ ینییدلوا را ر دا ادص وال ثم تاک 3 دغا دم هل ول لع

 ا روهظ یسادص بلک هدک دتا هلاقم ی رلبلک جد كرلتا هساا رولوا هلیبق

 اک و رواوا تابرفط م واط توذک و رغوط هل ندا
 ۲ ,دراوعه نالو س هد رع ناسل رد هدنسانعم خا بلطادص ندا رد
 | زرد ردنماملی وسوعه یک تر وشا یکیدلب وس كننارصت لطخا

 ( تا )
 ۴ مهب الک فیضلا عتسا اذا موفق #

 ] * رانلا ییسع یوب متهم الاول ا ¥
 | دنیا حابتتسا رفاسم ندنراپلک كرلنا هک ردموقرپ مکیدتبا وجه تب یسانعم
 هحوتم هیادص یکج هدا هدنلاقم كناک رانا بو .دیا ادص یک بلک نع

 | هنرزوا كشتآ هن رهدلاو موق لوا هاا دا رع قوا یزارفاسم نواوا

 | لطخا هکربد م وص ی دفص یراش معما ذیمال ررل وس ود هدا

 | روت دغ موف یسکلوا ردشعا وه هدهحرد ییا نوا یوق لوا هلا تدل و
 یس کک ازداڈمام هتلوا هدهاشم ند رود یرداوس ن دنرلةدلوا لیلق تاغ



(ot) 

 كنسدر, ندنرادب سم دمآ ون كالم اک جش ر ند میلا ناد رم تاک اضبااهتءو )

 ك هوا کشیدن ردیا اف او من ندنعش هلراظف> یک یناجبولوا یتوتلازارب

 نوکستواو !فقا و هنغا داوا تسمو نترات 9 رک هد یلقف>بولوایلوت |

 اضتقا یرلل وار رفس هللا روک لم دد ر كه هک ات یا رک د یشرب هلبا

 روط ق رط یکنا هدن رتسار هر نک را ردرک بوقیح هلو هج رار یدتبا

 ند“ هزار بوشود هب هغد 2دو شا وشد هل ارز طاع ذی ره یدتا

 دکن اكس وش هدناوج ر جش هدک دید كل هسک ندلوب ییتفابعع هلا لاوس

 كدا ر دیک ندلود یننقو و ره هر ۶ نادنآ هدش افلا هارڪڪ یرلنوتلا نالوا

 ١ یدید ردق ول نه هلو ج كج هدنا سارهو فوخ و

 ن.دلع لع یل اعت هللا هجر لشح ن دجا ماما تاکحاضاااهتهو )

 فب رب یا راسناحم كنت رات سمض> یقاح رژد بءهءرد هدق دلوا عراف

 شرعت هماما یر تالوطهلاوبا یدیا ردا هداقتسا ن دنس هنط اب راوئاو

 یادتععو مانا ماها ق او هب هلج هللا نافرعو لصفو مز گر ب انچ بودبا

 هلوقوب نکیامانن تاذرپ ملاع هلاکب هدنیدح لع هکاصوصو ماعو صاخ
 قاال كلوا ا نزولاز هللا تمزالمهنسلحم كص ر هنهر رمسواپ
 كکب دید تنس ملاح مب ےل ه دناوج یراترضح ماما یدید ردیماورو

 مولعو مراکزوردم ارس هدشر دح نو هکاصوصخ و دیعرش مولع ی ردبشک

 سس ی رات طح لاعته یاد> نکل م رولب هدابز ندیفاح رمشا يارس

 رلددروب روا هدانز ندنب قاح
 ندناب كناتسرمق ر ه دع>ایس مابا هکر دا لقن نیحایس ضع تاکح ) |

 هرم عوط حرا تب ۳۷ ) هدنراه كس كن رب كربق نکرک |
 ال مدزوک شل و ( ءاش ادا الط و ءاشاذا ویو

 ۳ یدیا ۳ من - صا كلا راکزور هک واغوا ا ست را لک

 تبحاص هدیکندتنا تنارق یک رو ردیا دارا اواو سح یراکزور

 نالوا هدئس هلی اعد "لروک ذم ربق هدانناوب یدنروک ردعلا مظع لحرر ًاکب رق

 ناکاو هلوع دحا رتفال ) هدنرزوا كنا هکندتنا یقداصد مزوک هرا نح کلک

 شازاب ولد (۱میف قرص و « < ی مرا سح نب دادا ضعنالا هوا

 كنا بوقاب هنو زا رام كنس نالوا ه دموشراق منب و ھسیک یتعب
 یردب كناار ز نوسعانطلیص اد عرب یناقردلوا نو.*مورورغم هلی ود ۱

 )سس ))

 ) یحروو" (



) ۳٩ ( 

 ۸ هلوا اهو راب هلکنبس لورا رولوا یار هتفافز هل ر کا مامن درم یا

 رکبانجار ژ E re هددا تفاقر اکب I بور و باوح اش هدک کید

 هعفدحاقر یناویح پآ هلبشهاوخ قلو ا قادواج تایح لا هداف ملاعو
 ند سه دیا مارا نسا اخ هد رارف یف رادو هساا نی نکندتا سوت

 تویاوا يل دك ٌناح طفح ی كلود تاد ٤ هدئس هژرا كعا نال

 .یدد نم هوا نک# زف ر ا رد# | رخ دیتن * كع نایات :دا

 [ زرک ساا قونشم«كایکنکیتس دوغ هاش تب اکس اطر اهشو)
 تفو زار هرورضلابندنسلم كه.اش تواوا هتسخ تدهرب ند: ذرعا

 ناب رقم هدقدلوا یعوعسم كرمياا راشم کاله" فيك كانا لوا مورح

 هلبا مالس غالبا توراو دانا نودا نامرف هصاخ مالغرب رکید ندنسنامرب

 مب كلا هک هللا خیل هل هجو وش ناش رط مو تیا رط اخ راستا
 هک لد وش ردنلوا رس و فسا بجوم تباغ یدل وا: رود ندیسلج
 قرفردیم هدیسعلو دنک 2: هتسخول ردیم هدساناتاذ دفیم | ین گال ەتتى ول

 دوپ ورود ندا هلیتمخ دوحو لاخلا بس هجرکا مر ویم هدا

 ندارو نامهزدرار هلا كنازدنوک و هک مقانشم ناحه دم هسدا سود

 فولو مار ۱ هظطرب هددت رط یاثثا تولوا هح وتم Ka كسانا رله س

 ۱ ندلومأم تقوتالوصو هساناهح رکا نادل لر دی درک | هکنهکتسزاوبچو

 یدید مردیاارحا یادت هلماتعم هدو كس سلا ردا رخ ا ی رح

 هلا عا رمز س والم نازوداب هل محو یهاش "هدوهرد قرطروک ذممالخ

 بارطضا همالغو یدلو رمصاح هدا كسابا یکم هدقدراو هناك سانا

 شا تعمس ییاتالمهن نکا شرم دوا هدرمس تعرس ردوو نی لر دلک

 یدیامدفار رروطوا ہک یکلم هداناکیدتنا هار مرعن یا

 لیکنو رهق رعطم هلبا لج هعاطب مب یس ھهق ابسم لهجو وب تاکام

 ی الغ هدفدلوا یم ولعم لدو یی الت كم الغ هل رس هظح الم مرولوا
 ۳۷ ۹2 امن تو ۵ هدیابیل كتا ر تا

 نم اعا ۳۳۹۹ و نا E ها نو زە كداا ی
 یددزر ]وا یرم> کا ۳ کک مرز



( 0۳۸۰ ) 

 ی

 دو رط ره ولد رم لرم تھ اب هسو قاراکناز و رو بوروا هر

 هننامرفو ما هاش ےب تورب ویاوج هرلنا هدنرلکدشا دیفست یس انا هلا ول

 ماجر تسرد سفن هدهدنعندایشا هلج ناک هدننایم ییهامومام مک اک جا لانتما
 خردبا رظن هللا ناج دید هن مما كهاش ن نکسردبا رظذ هدننام عصر |

 یدد
 ندمآظع یال وا راد دت ارادر ابصانصو ی نوخر تاکح اضدا,امنمو (

 نامآرخ هلا نااعو روحو نارس هد العا تنج هک لوا یروک ذم ۍڼوخ یسیرب
 رویاوا یلعاک دض.كلل عا كنس لاخو بوراو هنا هدک دنا هدها ڈیم

 مادعا یی هدنعغب دروصود 1 داب هل وآ لضاو قم هدس هن هب هجردو

 نکراردا رو میرات ربضح یحا بلبح ندیلحت مدد دا واهدشیفعكن راک دعا

 ak كلا ری داع سو تلودو یدش۰ کز جنر هور طظ مب 0

 یدرب و باوجود مدل وب هلنا یب 0
 بو هلا قارط هاب كالا مدعي رط ین ون تب اک راضيا 4 هو ج

 اردا بیغ ھل هدیارت هدنراکد روک ردرا وکی یکن ارا یشرب ایوک هدنما

 هناوبد ی بجر و باوجوب دمروپارا ی اليل هدنراک دبد نس روبارا هک
 رل دید یرونارا یلټل هدنسارا ق اربطو زولنو یرونلفاص هنصا ك ار یی

 دعا ره نوک ر یک دیاش مزدیآ تلط هدرب رهی ال نب بور و باوج هرانا ۱

 یدب د مرولوب ی: دارا بواوا لصاو ||
 قشاع هنب وبح ی شرب ییا ر ن دراو ادام تناکح اضیااسهتمو ) |ا

 ا ا مس نت او ست ی نیس ممد و ازم بو
 ندناوج با تخورف هلتماب ییسایشاو لاوماو عایضو راقع هدقدلوا مات 0

 ندتغلخا بولوا جات هر هدحاو دیح صالا ت :اھڏ یک

 نوروت وک هروک دم ناوج جد یکایک درو كرمخ لهاودنوسعا ثافو

 نیس ران وکر یدپا ردنا لمج هغلحآ هدنسعاو رگا تب رش هدتلباعم

 هدک دید تبا اک! نب ردرمم هلوعء یرلکدید قع نودا لاوسندنا
 .٠ یدید نئهدیا ادف هکل شوت تب رشیک الما عیجج هکردل وا قشعرارمما |ا

 ناکناوید قدصام هنهو هد۰*نجرا ت ايدج نمهیدج تاکحاضباامنمو ) ۱

 ۱ اک دتا فداصت مالسل دیلع سه نرصح هنس ارا ندماشمیلاع |

 ( یا ر



) ۰۳۷ ( 

 هدعب بوک وش کوب ندا رزوا كراج ہد ما یادتا نواوا لزا ندنسا

 ماسقاو لیمګ رارکت یس هل وجو ص الخ ندروماج یراجج ربار هلبارس
 یرکشع هدک كسا تدوع ههرط یسودرا تولوا راوس درسا هلا ته دخ

 رهلک مدآ رایتخار هللا راح ولک و نکید بودا هیات دن زا هدرک تل

 هش اک راب من قحا ثو دنا دس هلا رکسع یر الو كہ دیک دفزط ره لا

 یراچ هرابم# رب ی دانا سا وند نکیغارپ دچا یار كج هل هلک

 لرال و همش ن دش رط ر هدک داک هند رط یه اش یودرا كردىا قوس

 زار ةر دتا تع رع هلو لوا هرورضلاب هل! وب شلوا دودسم یس هلج

 عقومورطخ لحهدقداوا نابان یهاکراب كن وئرغ دوم مدنهاگشدن هجت درک

 | یداوا التم دسا هو فوخ دلا قو هت ود مدا یداصد a هک

 || یو دیک هفرطاوا هاوخ انءاوخ ندنفد دلوادسنهرالوت هتشب هک هزاح هن هد هسا

 تو واوا یییداوا ےک یتو اعم هدنصالخ كنراچ ہدقدشالقا ههاشدات

 ناس هدا ع وراک هن نس هللا بالج هن روضحیرببهاش داب بولو | یول عم

 1 هر هله اتو وب زدیم ولعم اخ یددلوا ù مراک مب هدقدروض ود

 راخ هدارصو تشد زدن وک کک هکم رقف رک رب لاسیع بح اص تجاح
 نوا کبد نالوا كراج ةلوج هسدا هلوا یدد مرذبا شعت هلبا تالشک

 ۱ مهاشهدک درد 1 لآ نوتاص یراخ ندنس تور و يا هک ثقا نا امر

 ررضقوج كب مهسیا رر و هناصدت ندنوتلا هسک نوا یکید كو ر وت ن

 یزو یادعب کیا بول رازا یر کالم یامدنو یشاوح هدنکیدید مردبا

 تع الع كمسا نوا هسک نوا هنکید قاح وق رب نایلوا یسابمب نونلا

 د درس ییلامد مک كمراخ منب لب تورو باوح ر راددرد ردنوذح

 هلمح واوایس ام ندنعب دو وط « رازکب د و ید: تالدم ر نکل ردیک

 ىو ردشلوا نارک

 كه اشداب هدنسام كلا راشم ناطلس نوک رب تاکح اضنا اتو )

 هدن ر دقت كاتعف رک یدراو عص صو نرز ماجر هدن دد کس اا یوم

 ہد شع یانئا کالم یدنا رولوا نارمحو لال هری تابراو زج اعر مودم

 یهاشداب نامرف هدک دابا حا هسانا ود تزاح هر يصرح ماجکهدک دب

 هرابو یدروا هر بور دلاق یا فق ون الب هدنا یییداوا لصاو هتغالوق

 نارک رب هلل وب بو دیک هنج وک كن ام دن نالوا سل اب مضاح یداوا هراب
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 | نوزحو مومفو شنا قلا هی ا رد ییغ آقا اب قج وج رب هکید روک
 ۱ یو رغ شاۋا بق رم .OR 1وا د كل ا ب وروطوا هدلاح یتادلوا

 كح وک ندش مب هدک اا لاوس E مو 9 مع تاس توراو د ا یالهط

 Ê ج9 ندت هد دا وا هدعتم نه هدلاوو رد راو مرلش ادد رق ماتار ۳ ید

 قلاب قحا ردو ةماشخا نولک هل و ن نو ۳ ره 5 هلعحال و | هز دتعم هسدا

 هسا هل وا یو رغ دو یدبد زر دنا شدمد نه هلجج ai مردنا دیص

 هدک دید هدا دص رار هداکخس تنا قاتروا دا هك ھ ۹ لرص نوکوب

 نوک لوا یدتااعلا هب ان رد یعا هللا ودنک هاشداب هلغل وا یطار قحوح |

 رادعموبداتعم رمعنعلدهداس لفط رلی دتا دننص قلابددعزو ردق هماشخا |

 هاشدان هدک دید شک | دوعسم ےعلاظو روا ماودنوکوا مب هدک دروک یراّلا

 ندع دل وا ےک کریک یهام نالوا كغاتروا نیت یا توأوا نادنخ

 كلود گلد بد رود دا گز ندکعااطو دنک اواو ندنعد دنا ول لا

 نسرویدیک هک وح قح وج هدق دل وا راوس هسا بود ر دور مب 1

 یتس لج كراقل اب زج هدیا دیصیکتب زاب مربا كرت یس هلج بويعا زارفا | دصح نوا مدنک نی نوک وب « دک دید لا یک هصح فص ندرلقل اب |

 ید دم ك کا یدتا تع رع هه کم نداروا ت ولد مرولا 5

 سواحرب بهعرد اک da رطاخ یعاتروا یکود كهاشداب نک دروطوا

 یانرفیدنروطوا تب ۱ ها هدنرژّوا تن هلا باح :یتحوح توردنوک :

 رار هلو روس وب دل هل وعم ایک رب ول هلا حایعتسا ی“ هلم اعم ول كه ۳ 7

 مر نوساوا هدا رواوا ےک دق 5 درد ردوو یفانل دهم روطوا هک

 ایت قدنلو شعازابناو كی رشه نهود نک يو هکنوح رد رک يسا

 یدلیا ند رله اشداب یک رواینک غزو دم لفط تولد رعا نولن دعب |

 نیت یحیی نکا هد راکش نیکتکس دوج هملا راسم تاکح اضدا امنمو)

 واک و نکی د هکر داک تسار هشک-ر اخر رب هدنتسار ہار توش ود ادج

 شااق هدنامردو بر ط.صم هرات رو شعب اص توشود هروماح یراجن :

 هدنباو چرب یدید ن بره رسا یک دراو راک ددم توراوا هنناب كرم كلم

 هداف ن تویلوا نابزرب دا کش دل فسا ردنا تنواعم کر نصر 5

 ۱ . ندنس تلا مردنا ده اه س هک لئاش دو تروصوب مروآوا شلوا دم 1

و لک بت یددد ردت تەو رح لیا 2 هرابه ت لوح :
 ند و

EES 



(oro ( 

 بضع هب هتک اب <t) ن لع ن دنس الک و هفيلخ ن وهام تاکح)

 ذخا ندیرمم بن اج یس هد وج وم لاوما بونا وا مادعا ید نودا

 بورک هی روضح دواد یبا ن دجا یریزو هدک دابا صا ويد نوسللوا

 تافو هفنا فتح هدزک هسا مادغایممج نب ییع نس رکا نوا معااب
 ود را ردبا ذخا یس هن رو ه دک دید ی د رولا ےک ىل ام كلا هساوا ا

 كع نا ىلع بودیا ذخا لام كن هثرو سس هدتروص وب هګ ربو باوج
 یدید رداکد قبال هتفالسخ بصنم هسیا هلم اههوب رکس رویعا ذخا یتلام

 ینلاوماعیمج تیا سبح « دک دنع ینآ نسرد هلیوا اعقاو هلا یاس نوم

 سسا دجا یدید هلا ماد _ءاو لتف هدعب هل رب هرداصمو ذخا هد ما لوا

 شن آ كن و مام کات یدلیا ظفح هدسح ی نا ىلع بو د مشچو

 ناناءخد ینیداوا مرچ یب هدیبوب كع/> نیا لع بولوا ظبط یبضغ
 نسح وبشا كدواد یبا نا دجا بودا تاغلار مظم هلا ومع هدق دل وا

 ىدا با ن رفاو نیس هلک ر ادت

 ىربطلا قطام كن رلت رطح هرس س دق راطع ترضح تیاکح)

 ع دقت ءژرب اس بولوا ق شاع هنیرپ ندن رامالغ هاشدای رپ هک ردن دن رل هیاکح
 رهام ز ادن امت هيلا راشم هاش قحا یدبا شعانارفا قثاف تمج رهزاو

 تورپ د روط هدلګ قازوا هلا الارب هدنشاب یروک دم مالغ ندنغیدلوا

 یالکو نوک رب یدبا یداسنعم كمع: کیا بويان اشد هلبا مت ىب ااو

 هلج كلاجو نسح كنس هدک دلک تسار هروک ذم مالغ یی ر ندیهاش

 ناوكلابو لا ندننهدلواتفلم دا قوف ندتفرط هاشو بواوا هب ند

 بورارص هلبوب نوک نکیا قج هل وا هدابز هجک دتیک كراسخر هب ذ اجو
 اار همس اب نو ره ےب تودنا لقت نس هصق الا هدک دید نسشملاوص

 اطخ ریت اضق زا رکاو روبدبا هجراپ يکيا یب الا بوئآ قوا هاش ها عضو
 یر نددن رلم الغ كهاشداب هج ردقت یکیدنا كاله بولک تسار اک لا

 قره واهدعسایالا مب کو لاحق ج هلوا لاح من ههاشداب ندعلوا ناصعت

 كه اشدان رابره بويعا نیس 2 هل دروط وشراق هنن رت لهاشدان

 یدند ردنآ ن رفآ هنهازادنارمت

 یو رغ دو ناطاس رک ردن دن را هب اکح هبلا راشم تاتک" هن تناکح)

 e سهم ترا یا ترت سست ید ید یدارغوا هنن راک اب رد لو توشود ادج اضق زا ندن رکسع نوک رب



) ۰۳۶ ( 
 ۲۳ ____________________________________________م

 » یی واحلاسفف اذهیا كاعد #
 ناوح اکیهدمکب دید نو ید ایی وتو توعد یش هنهکغ ا سارط شاق نس
 ی دید هدلاح ید دلوا یګ ر و

  Eeاهطوو نعشاملا لصوب ندعو ۰

 مدتا ۶ و ل صو دچ صد اطا هرله-ثامن

 # یجاح س و اون ھ ساف اوف ل *

 یی ۹ اک دعا داععا رلعشاع  ESE ۳راب دلا

 ندنج |نهتک ارت طارفا هکو لاح و 3 زی ا نیا
 عردفرویمهلوا هردتعم هرات دخ والثم ق ا دم احو قم روعو رج

 ام > هل و هم ول هک مروب دیا دارم مه دیا ار عشا هیاحرب هک ردقو

  3هدیشو ع ه دنا تحار بولا هلبا 2 کد ید یروع هفتا رب

 یکه دەم یس ای رقا كن و اخ می دلو ن گیت ا مد و نوت اخرب هل

  5کو نوعا ے ى: رل روید " نک و و اکس ینوت اخو هڪ ا یقیاطت

 را نه یکن وت اح یکلوا نس ردراو یم هراح لب هدک دید ردیعراو هراج رب

 هت هل 8 واج لعح الا نکا هداروا نوس روطوا هداروا ودر وک درام

 هدنرلک دد تبا قیلطت یکدها یکل وا اکس هللا بلط ندنناقلعتم بودیک
 راز ارو تاو ود هاب قیلطا یف ںی ۵ سد دلها نالوا ۵ ی بام سر | نح

  E arدار یلاع شع ود هراچ بودا تاوو ادق ندکل وک ول

 واخ نط ن هس روبدا  Suقیلطا جد ل هج وز یکلواو راردىا حاکن

 یدل وا لصاو سس دام بود ¥ ر> هم ح وا وا اواو یدد لوا

 العلا وا طوعاو تااکح) ” dacنوکر وا مانا راعشد رش هلا ارو

 | قدصنی هک ون لاح رر ڈ یار اک قلخ بوج زو راد کوب هدیش رک

 لوس هلا دیه تاداسع ردعت وا صالخ ندابر هلا مدالخاو

 ن رک ید هاا یا راو غا فک هك رفآ درف یماربعو تاريخ

 یاد 2 ردوریید هس رب و مشی لو زاغ تەكر زوي هم مدعم ندزلک 1۳

  2مهرد زول نوک و مدد ا تک قد ام  E aEهجا ره دعا ایثو

 تس هجا وا عاص رب لا رخا لاو هنسادا هل ان ءولص تعکر زویشب

 اقا هب شست ۲ چیه ی هیربخ لاعا و نی مدا ۶۱ ۱

 یدر و رح یدل اړ

 ( تیاکح )
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a. 1نودا ا: س | یک لک شم دانا فدا نت ه.ءشاهد دم ج راخ  

 تار 5و لدا یا تکی لوا ر ءو ا درو صول د ا ,NP لج

 هلو عع یدد یداوآ لتصاح هد اخر واتعفنم ندنا نوعا مبارز ۳

 دل دلاخنیا خ ترک هدک دلناراسشتتساولد كدتا لاصعسا كنا

 9 glad اا تو مءاو 3 اهلز اتام لعا تا دی دو #۶

 هد العا تمح ضرب ندرمبز لآ ار ز مدلوا فذاو هند دصام كن

 یددد مدتا هت امد الفس ن راترمض> ییعدالواو هداهاشم

 هرس هل بق ونک مراد نیهبنع ی یدع :رف هرارژ نا بحاح تاک )

 یسلاو 2 نکردبا زاذک و ۵ ۵ داروا بود لفن هنسلاوحقارع

 مر رانا هدک دتا ر رګ هار سک یی راتیهیک بودیا هس وسو ندرلاوب

Eجاقر ندنرلحا هرحا رط كسلا راردنا دار تح اسو ر هدرا  

 ناوج ولدران وسر و نجر یودر هلا دعا هداس9 مس توردنوک مدآ

 نهر دهعتلا لوا توراو هرآ ښکر وضح سلا هرارز نا تحاح کلک

 | نهر هرسیاردوول Ey هوسا هدکاب د مب هد کح اسا یوو ۰

 : رلت دشا اوک هنزوسو بودا اا ید د عودا ۱

 : دص ر بحاح ا دا دخا زس سو تارا تولوا یار كالم نکل

 ند اک اعقاو یدید زعا ناهرا یتسو هر ثبع هکر دیآ را یو

 | فالخ هدلحرب نالوا هداربسک تعوکح هلبا اف و دن دع هرکصت دک دعا

 REG ٠ ام و دع و یان تماعتساویشا كيحاح بويعا تک ر حاضر

 | كرءاش هلبا تراشاهیهصقو یداوا تر” بجومهنسهلبق عیب یتا |ا
 ٤ یو  EEعداو رادع و ف رط تاغ هبنآ تاسا یک داب وس :

 (رعش) رداد: وه مو ارد ناب را ییددلوا

 3۶ :بهاذ هيف له اذ لعءب تلفو #۶

 مدیداک |هدلاح یکیدنب ب اوا میام قع

  .یدلاام للف, هللاقح یببح #
 ی ت هل وهم هر هد 9 کر 3 نودلو نوح | ارح ٤ 9. ا



Corr.) 

 هدلاح مغر دلوب تیفام ایلکنب بورپ و باوج هرلنا هدنراک دلبا حح: یشیا
 ردبا بابا مملو هدنبسارا تلود لاحر بودیک ه رزوا مصنم ناکاک

 ا راتاو مد لوا كرام هئلاعفا كرلنا دلا یکی دعش ی کی لاح
 مر واو هدشبا قج هل وا مزلتسم ىب یهلا بضغ هل سوه یس اضر

 یلوصالا عماجو یدیدرولوا لصاو هبحاص هسا هئره هردقم قازرا

 :یلامت هللا هجر یدلیا فیت « دلاح,ینددلوا لطعم ندتمدخ هلمحو وب

 يروق هدنس هناخ نوکر دا نیا لیلخ نالوا ماما هد و لع تب ۳ )

 نیئم وارا بواک مذا ندنفرط هقیلخ نکیاردیالکا بوران هب وص کھا

 ردق و لص هللا نیدنم وما ریما ےب هدسک دی دروي دبا بلط یس

 نسرواوا صال-> ند هق افو رفذوب هد ردبآ اغ إس هد اوج ولد

 هننم ولارعا هداوب یب وص هلا كایروقوتش نب هکمادام هدنراکدید
 یدلیا عانتما ندکفیکو ید ملوا حاسح
 هلکتاظیسیرب رکید هی ییارعارب ندنس هلیبق لاو نیارکب یتب تیاکح )

 (هلاظلتف نمءاسام) بویلبا كالهاو لتق یلاظندبا ظ4 ودنک نی ارعا

 ردکعدرتیا قااتفو تاسا ندیالتق یلاط ندا لط هی ودنک نعد یدید

 نزا یکی یم هدلاع كفب داوا ملاظ هپ یایرروطح نسهروک ذء ییارعا

 مولظع نب هللاو الراب دتا لاوس ود ی هدلاح كغیدلوا مولظم دوخاب

 تولک یدعس مدتا قلخولنوق یک ود یس ن ما کتک هدلاح مرد وا

 كح هربا ز ادتعا ةه بانج هس رروب نس روب دا تب اکش اکب

 ۱ یدید هلو زوصرا
 هدا ورن بولک هنب رات سطح لاعت هلا هجر نیرمس نا یسا رپ تیاکح)

PEAYهدک دید مد روک رزو هدلر نایلواوصو راحوا نکیغو مدا  

 یدتا رعد ود نشا وا اله هراس وخ لام نس

 هدیهانتلاسرب نرضح دی“ هد هرونم هن دم نوک رب تعشا تیاکح)

 اتت | مدتا دیس هد هلسهرب هدنرلق دروص ود نسریس| 4 یداروش نک

 ندربب زدالوا نکرزک وراقو اشا هلمجواوا یدید مروپارا مدآ كجهدیا
 روب روطوا هناروقو هلا اکنا هنسب ر ندعسم “هب راس هکندروک صخر

 5 ادا شک وحربد تادرب ندههجو هللا مرک یلعدالوا هدنسوشراقو

 لاوس مدقم بوقږج یشط نددهسقرهشوقه دک د روک یلاح ورو روط

 ( ندا )



۳ 

(0۳ ) 
 0 سس للل كككkگکLAگAککګÃګQÃÃAHHک سسس

 یرل دروس بصذ یاف هر ۵« رکم Ke هدععت مون كن زلت رم وح نه دنا

 یرلکد ردنوک ف ودا یصاق ه-دناح نع و ندنرلت رطح د سانا بات

 ی اق هب هرسصب كمنع هللایصررع ترضح و ندنرترضح لیجنا اندم

 تح های و درد هدا ز مشات مب ند داوسنا بەك کدردنروک بودا

 یدرب و باوج هل زاربا
 هجر ین اکلم زا لع ن د نی دلا لاک هم اللا ماما می تب اکحر)

 یارحا تویعا ارادم A هو هدودلوا بصا یسصاو بلح لاس هلا

 ندلا ءالعرمما ةتطاسلا بان هدك دليا دد دشت ةسک ره هدهیعرش ماکحا

 نوح هلا مزب نیس یضاعلااال ومان ندنکدلک هنحوک هلماعم و كناغتط

 یاف هدکدید نه رویعا ترش اعم نسح یک ن دلا یز یصاف كفل

 تعشج كلاار ز یدیاردنا هطفاحم نصف ندلا نز ملفس منبهدنناوج

 بضم هک راکد كلا ی هک وب لاحرد هدنس هراس بصأم یتیاراو

 ندتموکح نوکوب ند نس عهدا هس اوم هل اارادم هک زس نوعسهظفاح

 مخجاهت رافع ھو دنمالتو داط هد» و ناک اکح اصنا رب رک هتسا لزرع

 جد 4 مجواواید ناب هسددلوا ماحدزالصا نوکو بودیا کارو

 قیدصت نود یضاقا تفدص هنطاسلا بنا هدک درب و تاوج ولد ررولوا

 ىىن داوا لوزرعم ندهاو تاز یرلدربضح هء)اراشم مقاولا ق یدلا

 باغ لصد هدنغلضاق هدنسهن اعود نولوااګ یس هلع تشان زا هدرلتقو

 یدرواواهل واخد هدکللو ردم هسذا

 كر ابا ةداعسلا ینا ىنا وم هب املا باتکو لوصالا عءاج تیاکح)
 ناود ندندفرط دودوم ن ندلا رع لصوء تبحاصتدعرب یرل:ضح

 نیدلاروت هرکص ندنافو كنم دلارع تولوا فرتصتم هبصتم مان لئاسر
 لاتو ناشو ما تدتکم هلا لوخد هنکلش عاود لاحر كهاش نالتسرا

 تباک ھا یدک ضر عونه دنرلقاناو هدنلا یا نکیا شا وا ناماسو تور ۱

 تنطاسر اکا یدلوایوزیم ه درس ه اخ عاطعنالا ندشروم اندک دعهدبا

 كميلاراشم یسرب ندابطا قاذحیدیاراردبادشو د ماو تمز المدنراب زرار ره

 فلک اب نصر رازونه e ىا 6ار Ls بولا هلاعم دن ص

 مزال حالعاکی قارا با ناسحاو مان ارفاو هروک ذهبا نزیسعلوا عقده

 یکیدتاومول یهیااراشم یه دس هلءاعء و یتاعلعتمیدابا مهدوی د رداکد

ec E a REGRESS E E TR 



(r) 
 لک ردشلوا لوخدمو موم دم ۵ دادی لح تولوا لاک لف كناواغوا

 غیرد ه دنفح كقلخ یغلانف ن الك ن دنلا هلت رهظم هنم وهغم هتفرصق

 | لیعاعسا هاش هک لاح هفرط ی دیا م اا رارضا یرکفو رک ذ اعاد بوسا
 ندهذخاوم بوراتروق یا هن نکیاشلوا یاوسر هللا دیلقت قیرمم یا
 تسار رکا یدقارب شاطر هنشاب كنب ردب ندماط نوکر یدلوا صالخ

 كنبرياکا دادغبیساباب ی دیارواواربارب هلبا هلاسرازهیان وم یردپ یدیلوا شاک
 هساردا لتف یبهذعنس>هک کر ه توردنوک دغاکرب هقارع هلیس اضما

 مساق فاحص هدزبربت یدتار رګ ود مری رب و ن, نباوج هدنرخاو هدایند

 ںواک هم اخ فاکت E تودنا مرک هب ودنجک یروک ذم تیکیرب مان ك

 هرکصت دد دل وا یاوسر بودا ار هیس هی راح سکر جر كع“ نکردیک

 دلو بولک هیاسند ید الواندهبراح لوای دلانوتاص ندتکی لوا ییهیراح

 %3 مدشوت تسد لاخوحافو هاررد ۴ مدشوت تسم منمشچود نابرق 3

 لیدهلاوبا a دک دتا تافو ولعوا كس و دما ل.ع نا ح اص تاکح)

 سودعلادبع نا حاص یدیایص شهالوا لصاوهغواب "رونه هدتفو لوا

 ك ی نیس هدک دروک هلب ون یا لیذهلاوب 1 هل بونا بویحآ هنساف وتم دلو

 نابسئا هتک ھن ده كس کو اس مروی رو نایک هتخ وسادو ناشار

 هد دم مد لیذه را ا ےل هدناوج هدک دد ردرک رەد روا وا EES ناوت

 تافو ندعا تئارق یوکش باتک كمولغوا مقسأتو مغیدناپ نکل رد هل و

 مدا نابوقوا ینا هدنرلکدید ردیانک هلوقم هنلوکش بانک یدد ردی-سغا
 یک شلوا هک اب وک دن شمالواو شمالوا 1 مجد ترا شاوا عداو

 كبانکو ب هدزکب انج بور و ب اوج م اظنلا میهاربا هدنکیدید ردا كش

 تافو بت ودنا کاش 0 ۳ فو 3 کلغوا هد زک هس رو لع هل .ماکحا

 یلیسنهد رک هسروب لایخ شعوتوا یوطن رب بات کو نک هتسشیا نط یدعا

 ی دلوا توممو مزه بتویلوا رد هراوج خاص د نک هسلوا

 هدنفب دلوا یسضاق هرمصت هدنرارارق ان یرکبعک انا یی تی اک )
 وبدا راد ةع نکس یضاقلا انالوم تودیا راغصتسا یهیلا راشمیاها
 سو هبلع هللا لص مرګی بودیا نطق نبرادا رع یک هدنرالاوس

 سس حس »)»»)»ط»ط».» »حب »-) ۰ )»۰

 )۲ ضدنا (



(of ( 

 ۴ رک زا هداستفاهدسمآ یرب کارا # |

KA 3%هدم رد ابا هام رس را  E 

 3۶ نکاح و د ناه اش نم دخ یار هتس 3

 # هدفآ رورپ نرد و ر مسخ شوکپ قل
 ایک "لا اللد هداتس ید ردنا شاعت هلا قلج ارس ردلزب زت یفوط)

 | دنا شوخیدلبا فیت یخدلاسر هدنف لوا هلکل رغ: بولیف سوه هکلرک

 (تنب) ردکنا تاساوردراو یزاهشا

 3 *مورعم هد زوخ نانص روت لف اکر تاو
 ۴ مورم سه هد ززا لداوت رک شاب هان شیلا 2%

 ( تب )
 3۴ ار شدو عاد ماسش قرعزا غ تترد #

 # ار شد وخ غ اب یا اک نیشتآ م داد تا #

 مشق
 ۶ تک هاجس مجز هايس لدژور # تنسک هاکن میت ناس یناکش مزاب #

 4 تیک انک نتشکشدمعو یناکم # ۰ نمهانک نتسن وتدهعیافورد لد #

 9۴ تسیک هارتیوط "یراودیما مچ ۶# رابدیشک نوحافو یابدمع هارزا #

 (تب)
 € نننکهوت قدع هکر یمش زا شان هب ۹ %

 چ تیک کج یش لم ہک “دش رک

 زامشاوب یدیا مدآ برمشم رع اتش حاره دنول "یراب یدروا "ی رکف )
 5 ت» ) لو نوکیا

 * دولەت کا لر لب شاش %3 دول بوز تسدب وت : لکاکز یرات #

 ( توب (
 + رک د یکن ا١ م تسادزد عاد دص ٤# رک جز غ اد تم من یره زنک 3%

 ( تیر
 3 ار قوش زاموط نک شرس تحاح تدا ی رمو #

 3۴ دوخ نات ساد مأسوت لد نوح اباتربس رک

 نسخ د اس9

 والثم ینبدلوا حو دع یراوطارهبواوا دازازمس د صر داد كيت یزدی

a) 

 ردیلغ وا لب دادعب ندا م اوو داتشا ردہلداد غد تبهذم



ofA ( ) 
 تست سس سس نا سس سن سنت تا

 یدا نماد هدولا د نه لام هل. س هداز هروعثو قسف یو ره رح (

 لاوس ولد نسرويلوا لوو سە نوھ هلا نایصعو قسد هدر ۵ رول

 ماعا عیفش یههشد ندا تح ىلع نرمْضح م راها اک مکیدخ | ن هرلتدنا

 شا ررو تاوحود یرردبا یاد ی هد رحا لهروک هک مرو دبا هر رڪ

 (تبب» ٠ ردکنا تبیوپ
 هد نونح وج اھ وٿ ی شع درورب اقام #%

 3۶ نتخاس یهاوخام رک تخاس یهاوخ هکاب #

 هجر ینص الا ی دا رب رفلا رحاعرعاش ن دنسلاها ناسارح ردیح )

 هدهار یاشا نک ردیکا٣ هب و رب بی هلا أ روش نوکر کرا لفن یلاعد هللا

 رب رعت عدو وج یس اعم كس ۸ ندئناسا قلی ونک نواک تسار هر دہ

 (تس) یدلب وس صد وشا ههاد.ا ا ناتکدمور و حد تودنآ

 3 مراس>ر دنا نآ ناربح ا یطوط نانح هد

 %3 ۴ وکم ه> یادی یا نصب مک وکم هک

 تقرس تاتکرن : ند:-هناخ هعفدرب هکید | و هد هحردلوا .E "هل طءهر

E ۳هدک دشا نیع نوا قهردنانا 4ها دااح صّقم یک دا  

 عاطم یکددتا اتعا شعد مر ياد اتمع ةا ر.دیا نیع همعلطم من

 ) تد ) ردو

 من نکلاع درق زا صالخ اردوخ تفص نونگالد #

Ee3 یک مغ "ید اورد ور و مک تاع یار هر  

 ود ن نس یک 2 هدفدراو هن ارس بویاب وس ه دیصدر بساط دات

 وش یدر و تاوج ود مع یحاص كس تفص نو الد هدنرلفدروص

 (نهآ ) ۰ ردجر دم دادب فن ا OS ماش یر خب 0

e E ۱و داتا ج  

 وکوت یک هتفر راو یه صد :

e۷ هدما رب نامنک فسووح هح ر یھ اک  

 ۴# دوخ هد امن رس ردو نش وج هدنکفر رد # |

 # 6 ا رتش دص و راو سا ۵ درک اب هد



(EN °) 

 بستن ن ت ت فا

 # معان وخ رطانرو # , ءاس رجب رمس رک #۴

 ۴ یاد وت هددرد # یاهو هس رد # حالم

 ۴# لقا د اس هتکن دص #9 نزراتسخ رادعتصارا #

 9 ارا ط ۱ را اک ۶۴ یرو ر نارا ارق #

 ردن دندالوا "هدب ز كني وفص م ارد ا" رریم !رربم مهارا ناطاس )

 یی ال نسوت نانع هكدا ا" ررر یو ۲ ههیطاو ۳ رنو عبط

 و را رخا یدیا راو هک هک بره هاا ن دلو دلوا ردتقم کا

 ردا صا یهاج یداوا ل وتعف هدنام نا لیعاتعما نو لب

 7 (تبب هل) یدیا
 »۴ نکهوک ین اه تم نوت درک یدرک هارره #۴

 0 4 تشاذک یهاج نام جرد تب نیبآ مسر #

 ( یا ر هلو )
 ۱ 96 ندرک ی هاح ذص تش وا ہوش نوح #

 ۶# ن د رک یه اسکی هب ى٤ م دره #
 ل دانس نا هک نزرا خم رد نم #

 ۱ < ند رک یهاوخ هس جار دناط ناخر ٭

 (سش) م ردکنا تا او ردندنسلاها ناشاک ییاشاک ع )

 % نم هو ی راد و هن مدآ تراها لد یا %

 ۱ ٍدع نم هنو ی راد وت ه ماع مد ره سور

SELبا یی سند ید را  
 3۶ نم هو ی راد و 4 مرخ ر طاخ نامز نا #

 ِ 9 ع اصش تک وا کام تصخریب هک لد +

 | 2 ند هنو ی راد وت ۴ | طرش #۴

 ( تب )
 # رظذز تلاسیخ 4 لد زا یور نور و هن #۴

 | * یدرک ام لدو مچ رب هک دول اج هچ نا #
 (تس)

 9۶ دیش ابن دوعار ق-نع اا هک او 7

 ډک رشا دود هکنانح یزوس هاخ رازه #



) ۲۰ ( 

 ۴# ران رالک ل د رد تششن 1لسعل ز یا #

 ۱ راک راکم تب یا یرادن ندر لدرمع #

 %3 حوز ح ورح ننس رد دشک کان لدراب #

 ۴# راب ر اک وا شاد اب هکنا دیم از #

 + یور یوربا ناک نآ نت امک ان دی امرک ٭
 ٭ راز رازاب مس ر دنا یرصم فسوب #٭

 ۶# مار مارآ یبناجاب دوشیم لکم تسه #
 ۴ ران ر اینه مد صاب دشول رو شح ٭

 ٭ كنركنرلک هراسخرنآ تسدنارسسک هج رک ٭
 4۴ "راد راد روخر لصو غا زار لعل نا #

 كنر كتنطلس ناتسراهب و نورا كاب.مج ناتساک ازم ناماک ) |
 یاج انالوم یدیا دن لکشمو لءاک ناطاسزب و دنمریه هاشداب رب قول و ۱

 (تث ( ردشا وس قلو ةت یر ال

 3۶ تسا هدزارعص) مح نم رهلک كل رت +

 ی جین ماد زا دوس شذآ شحر هلال لد رد #۶

 (لرغ) 7
 ۶ تسا هدزالابب خوش نآدوخ ناماد زاب * ||

 3۶ تسا هد زان تند رکم نامادب سک #

 ۴ وح f ره ډول مع ل یاس هتسل ۴

 ۶ تسا هد زا فلز نآ هقلح رد كنج +

 ۶ یاری اک ییا ابا نآ تاک

 ۷۶ تشا هدزاصسم زابعا وشرب فال ٭
 3۴ وشد ناعتص هصق ىز دن > ام بيع + |

 # تسا هدزاسر رح د شخر هوشع كب هک #

 + داد هڪ غمن اب شود بس وچ رانا مماک ٭ |ا

 #4 تسا هد رابه ص تهه ن اغم ږد رده هک ٭

ED 
 ** یزورفار هراسخر # ییاراب هرهج نوح #

 98. نایک نیا دانا کوک دو ٭
۳۹ 

 ( رک )

۱ 



) ۵۲۵ ( 
 رج ا

 (تب)
 9۶ نمزادنش لد درد هکسیزا دش هدرزا شاد #

 ۶# نمزا دیدنیرازالدرج دش ناب رمان نم #

 3 یرود شت ازاغادعادسس ان یاب دش مت *

 + نمزا د.هد نرس> هل ال مدو درد نیم ز #

 (تبب)
 # دما رب "دی تقلا ما« ددرد نانحما شاایخ #

 ددرکیم a اک نایمرد مه کن تعاس رهرک #

 (تس)

 8 هک مارا ی وک لنډ ه-صغ ناتوخ #

 + تست ناشک ید رد فک رب هک یی كش ر ٭

 ردیا راما هراس یت اقوا بواوا ن دنسل اها ناقصا يکي ان الوم)
 ىلج یی راعشا وید نوسن روک قوح ندنغب دل وا لد هد اس تب اغ یدیا

 نکل شا ردا ر رک هننسهسع وج نددغ 6 یدانا ناق هلا طخ

 ردکناملطءوب ردن دن را رع اش دمارس كنتقو هلفلوا تس ال هدنعبط

 (تس)
 3۶ تس وز رآ مراب یاب لا ضابناشف ناج #

 3* تسوزرآ مراره لدردو مراد ناج كب هک هو #
 را رهشرب راک ربهرپ نمّومو عبط شوخ تباغب هک رارید ناشخ دب هاش )

 ناطلس نکیا هدننادناخ كلا ناشخد تنطاسور ندزالب هتک تولوا
 هکلزیم ناورهر ین هناک هاش لوا هليا الیتسسا هناشخ دب ازریم ديعسس وپا

 (عظن ) ردکتا ملطموب یدیا ردیا صلخت یلەل هدرعش ی دلیا ایمه هیابقع
 3 د )۳ ما رسو ناح كروت اوا %

 درک میهاوخ رکش رپ تلعاز رخآ ناج ماک *
 کک ظا رکید (

 # رو دز ناج تکلعرد کوٹ خوش ےشج #
 # درب و در ناک ر تداع دو تساسم كرت #

 هدارمش تم یلاعو عبط شوخردیلغوا كهيلا راشم هاش لا نا ر

 (لرغ) ردکتا لرغو یدلوادنهش ه دند كالناق كن ردب یا



۱ ۰۲4 ) 

 .(تب)
 ¥ مفا هد اس اینو فرحز لک قاروا #

 ۴# مسا رک د وخ نج لباب لاحر #
 بوا وا تاذ رپ را تک شو خو ر اقو بح اصو رادند ( یلید كلام)

 ردکنا تب وب ی دیا شل وا قاف هش را ذ انسا كئتقو هدة ەق طخ

 (تب)
 ۶# یدایهن اف و ماد لوا میرف ربا #

 ۶# یداشک افج تسد یسبوح لد یاب ٭

 ردن دن رادرک اش یشحو انالوهیدباتاذربعطخوش یزاریش یروهط)
 (تس) زدکنا تابا ول

 #* رک د یاجور مو کا هک یو نار
 % رکد TEER ره ناج #

 + ار هد رکم ز ان دص تبعا مز ایت لر #

 3۶ رکد ی امرف زان یرادن نم نوج ابلاغ #
 (تب)

 3 وکب تسارجافو ورق هم یا ترب #

 ¥. وکب تس ام دم هح ناریسسال مزار #

 3۴ ناهن یوسم هدیدزا یدوحم مرج #

 ۶ وکر تساح رکا اراموت یاه "رمتس ٭

 بودا شبعت هل دی ی هلنا راینخا نتعنص تالیح ریلعت ن اد کد

 هر هسک کلا باقا 5 لس وعص ERT > اص هيلا ع تم

 ردشم الو تاتو را هب هدب رفادرفو شم اعا ضرع هدیصقو راعشا

 (تب) ردکن هدازآ لوا تایا و
 ¥ دروا مزار سرب ار هک دشردق نا * دیسرتیدارع مزابن ضرازالدرک #

 (تب)

 ۶ عدب دنوت لاجو ع د رع ول قوش زا ٭

 (تس) د
 هد دور توات هر نایک صقر ترقد

 # تسا هدش ناب رقوت مشعشب هکار هتشک ٭

 ( تد )



) ۰۲۳ ( 
 اتتا لل ف ن ت

 هدک دنیا عنم هعفد رب ین امج "یطاق ندک۔عا رب رح یریبعآ وب سابع
 عاشما ندنرازو نوک هتعارد نعاد ف اتا یاب لا عاتما نیو ۳

 ندنامح یعاق ق کو رطح صاهد نرو رم كع درب ندنرزوا كر یبیدتا

 هلکیا لاردا تساعمط هاش ند دلوا یمدا ردتعم هب هرادا نسح" هقشد

 هل وهم 4 ره هنن رط ا O اودنک بودا طع ار زو هب و دنک رارکتب

 صخ سه هکتار رك ددر ال فسا ا رولک بالا
 ی 5 نعلا هرق یدانا

 تامدقم هدو داوا هكہسر هومیگود تشر س ی ورق یر ازم نانه

 نیدلا ثایغرم ىب هیلقع مولعو ندین قزف دجنا نی دلا ماطذ یمواع

 تواوا نامز دم و ورمصع ۳ اکی هلا لیصح و کارڈ ند زارش روصم

 تاغ 4 ه.ع نم روما راد داوا ردنا راطفا هلا ىلع تمز الم لب 6۱

 هدرکنع یهنو فورع» نها هلا تمج ره زا هب هینس تنسو دیقت

 كذرشا زرمم بویم هکح یی روط یسادعا ندنک دعا تالامم لد هک

 ناهاش رد قاعنو رک هسا ط یی دلوا هدشور یهذم تاس لها

 ندنغد دلوا رار نادناط,ش یرلنوادع هکلب ورکا یودع در ایس هب وهص

 شّعلا روا زر را هلا یوم یازرم یدعا “افلا ال_صا هرکص كد اف و

 لس هل>ار هداربک و تفو نو رازاب و ذو E مدهعلآ ید زوعط

 (یطد) ردراشط وس یک رانو هدفدلوا را رفل اراد تناح

 هد رس ازرءزا فرش نامج نوح تاش ا فرم 3%

 “دا نامأوت ناک عاد ودیر قال #

 هد لعع رب ز شل اف و لاس باح سب %#

 34 ۵ ۲ r نا زا یرش N زد و۵ 5 %

 (تس) ردکنا تابا و 3

 a مشوه نا: ےحھ لدزا تسدر وا قّسع بارش 3%

 e مس ومارف عاددوش دو ك ام و مان هک 3

 (تد)
 #4 .ماهدسمآ هدادوت یافج رارق لدب #

 ما اتم یا لد ۳ کاج رد ¥&

LC RS E Eدسر  a e 



(ier ( 

 صلخت یالک توزو» مدع دوجواب یداراو قیر كنيمالس هلا یوم

 (تا) ردشاب وس قو یر ندنسافرط كتو وارا یدبا ردنا

 ۷۶ الس مالک یالک مالس 3 یمارح رتزردب دن رت ود ## |

 هدنطخ قیلعت بواوا هقلس شوخ و تعبط ریت یزرت ؟یراوخ ) |

 قس ابحا هلفاوا حار قوخو ورشو كاب  نکل ی دیاراو یر ۰
 هفرطیدارع وق هنخالوف نب راهه و دنب و نمهاک د رل هدانا منه دهن ره

 ترض كس هحاوخ بتکم یی وع یکی دتا هق اللد هک ردن دنل اونا

 تور دیو شات وارفاو هاب هدق داوا یو“ كنیراوخ کدتا تب

 دا رفو عزج راهطا رازالاح كنوک یلعارب «یدتفا هجاوخ بوراو هتکم |

 نوه هننزان لوازم دنوخآ ترضح بورا و باوج یراوخت ,دک دلبا |

 رد کتاب ا یدرد را تاجر که سم رد ا یکی دیک تح رم

 اره ییوکدب هک دسر نادپ ۍراوخت ۰. (تبب)
 | 3۴ تسا هدرک ابدا دما شوخ هبام رتس و

 یس هلساس هلا هطعار چوآ ردیافوا كلازرغم رفت سو اب ازر ردناقراب )

 تفصشب ورد روډ نا خرهتش نا رقنساب ن ارباب رواوا هدیسرهروهب
 كءاح هدنروضح نوکر یدبا هاشداپ تلاع عبطاا ع رک قلخ شوخ

 ندراوشو لت اسر یدىا شم رد هاخر یلومق قرف ماح بواوایرکذ
 هل دلک ندو وای د42 نیم هتانا ت.اذعیاص ا تاءفدلاب هدرولک

 باوج ازەر اب هدنراک دید یدردب| ماعلا هدنسلک ر ھو زا مورگ ود

 هقشب هکب دا رک كا ناس>اردغاوا هدوبق یکادتا هل بس لوا بوری و ||
 .(یار) ردا یعاب رو ندووصت ید د هیلوا حانح هکاک ندورب ۱

 | * یتسد الاد ره هک نیبعب نادیم * سوی مهب ار ماجو هدا رک # ۰
 ۰ 8 اا نیفی ییسکش ماجرک 3۶ هدا تفیهجو تەد تدا ۴

 ( تإ )

 3 تسم دن سفن لوق زا مد وک | * تسبعیک,ناروس :هکز امرودرد ٭ ||

 | ابع لآ ناسوب لاهنلواو طصءنامدو دع :لوا نی ورق فرشازرم ) |
 | كس هدلب ی وزد نامخ*یضاقول ردنامج صاف دنعاداع د فاخ و دنج زاداو

Êوفص( بشبالععط هاش بول وا ندا اها  oo۱ شاوآ  
 هاش ہلکا رب رگ یب افلا ناش یلاع هنعو دک هد معاوا یییدزاب یدیا

 ی رخ از

 ( ساع )



( ۰۲۱ ) 
 ت ي ي و مت تا

 (تس)
 ٭ در اذکنوت قشع شا مرکرشحاترکا#

 3 ددرک رت هدد فاز مران ررش ناک ز٥ هک #

 ( تاب )
 ٭ شند دان عزا مدرک هب رک نادنج سود #

 تفرک م شدا كنسد امنرد مک شرس نک ٭
 تالباتفو بودناراذک و تشک ہد ر وص انفو رتف ردول راھدق یتونج )

 نوکر هک: ددا ردبا فب رعذ هنوک وب نت المج كندا دحاو ا

 یسادضكنا یدلریق ںو شود ندملا یس رب ندنرل هس اک هاش ربعه كنیح

 شّلا یا هلسوزرا عاغسا رارکت یادص لوا ندننکب داکشوخ هعالوق

 مدمسیا یخدرب یادص ندک هود لوا کا مدرق هام 6 ها هو دق

 هداس نکا نالب. ر زملوا داععا هساب وس راهدازرب زو یزوس فالخوب

 دوجوابیدب راردا ترشا ءم هنا دوم هللا كنا بدنا لوق ندو دج رالد

 هو دنکب ودنا نادرکرس یمدآ قوج هلیس ادوس تلرک ایک فوقو مدع
 (تس) ردکتا تس یکیاو یدلبا عنات

 ۶ دما دالوف رهخزا هزمراک ٭ دمایداب الب غتزا ٿا هر اب #

 (تب)
 رسا ار فوت تشاد اغاز قوش هب رج #

 اک نادنز تشععو اعک زا قوشعم هنرو #
 یدنوتثبواوا جا یاتسورندنسا اھا لیدرا السا م)

 شلوا مانا هرس هلا تعارف هدسلاحو لفاحم قب راعشا كر هیعا قرف

 ارا ضف نکیارردارامشا هثحابم نود تیعج ارعش هدلحرب نوکر یدبا
 «ییزرح ندن رلګا هدق دلشاب هفلش و رفدوخ هلا لوخد هسلح لوا یمالتس

 نکسسم رعاش هدرس نوساوا بیع قء روص هلیئروص به ین الج
 یس هب درب "هدیصقرپ بولد ردراو عایارو مشو مرعاش ىل هدک دید

 نکسشلپ وسرعش یلادورب لزوک هن هلینروص نیس نب ر هدنکیدلبا تعارف

 نوسایا ظفح ندنناسلارعش یدا مان عیج ی رار طح لاد قحیدد

 ( تا ) ردکهانک یلواتس و ۱

 3۴ دوشع لسد هدر لصو ارد ۴# مه دیم دنج ره هک دیسر نادبنارعش ۴

TE 

mm 



( ) 

 8 یسهلودلا داقعا یدىا شاوا هاشداب رکناهح نیدلارون ولغوا هلبارفس ||
 یسهدیصد یکیدتبااشلا قرهلوا دروا هار بوشل وب هنن دلا ثایغ ازرمم

 ( مظن ) ردند هدیص لوا تب حاقرب وب یدلبا دقت

 »۴ ندو تاود ثایغ تلا سر ر دص ىع“ ٭

 3 ود ناکد ادخ نرغفو قرشم ر زو #

 + شرب ف هاب و اھو لک یار #
 3۶ نیم رو ناعسآ ىو زارت دنا قلعع #

 ۱ ٩۶ نودرک شال ودر ارلک ز تساا هشفس ۴
 3۴ ند ورپ شاعفر ناتسار تسیا هف وکش ۴

 مان یتونج ا رر ندننابرقم كهاش رکن امج دنه هاش باحلانمو ) |
 یروک ذم *یعاب ر یکیدلن وس ههادیلاب دنا سابع هاش تدداتع صعم ||
 بویقوا هب یهاش یالکو وید مدلیوس زب هدنحدم یسلح ثهاش رکناهج 0

 : ردکناتعولکت ییا رول یسبرب ندفوق و بابراهدق داوا یوم جد كهاش

 یییاتع هدک دانا ها یهاشود ردهدنتفدخ ینهلودلا داععا لاح ییاتع

 مهاش یلب هدنلاوس و د كدلیوسیعس ډب یکیا ویشا هلا بلج هنب روضح

 هاو رد هدقدروص رارکد واد لدا وس هد نح دم كيك یدد مدلی وس نب |

 ندباوج یکیدرو وید م دشایوس هدنفح یتاک دن ضع! .کهارتشا شرع :

 ناسحا هلص هبور ك هللا لور نواوا ظوطح هاش رکنا مح ندلاروت :

 ۱ ۱ نشو اا ندا ياا واف كتب کز نا یدلنا |
 ددح یوق تد اغ ردندنس هدلب ناعشوح ندنعباوت ناشاک (یشحو انالوم) :

 ) تب ) ردراو ییبسانم ق وج هن روطو دنک كاتون یدرا مدارو زر و ۰

 4 دربیم ندرکب نوکلک نوتسزا رکا داهرف # |[
 ٩۶ دف ندرک روح م راک مرییمارت وتساب نم # 0

 || كنق وشعم هکیدبا مدق تباث هد هجرد لوا هد زا قشع روک ذم یانالوء |[

 (تد) ردك رادافولوا تایاوبیدیاردبا ال ال هنن رلقجوح |

 # واره رات بثرددوش < تالطدص # |
 | 3 ارصلکنا هتف اتنم تخ زرکم خرج ٭

 (تس ر
 3 دوشهرک ناکزمرسرب هک هبانوخ + دنر توقا تععب رظن لها #

  KIEEHITEISESاو تور  = apa o> Oy eT STDC NEDE 2 3و 0



 ( ۱ ۱ ) ۰۱٩

 تن سس سس
 هلیفوخ ناج هدک دلیا بیغرتهبهب رفک ظافلا ییهراصب وید نسرولوا شا ا

 (یعایر ( یدتا| ضرع ههاش ںوابوس یی یعاب رول بهءرد

 ٭ لابقا ناودرک لیخ مراتنس هاش یا #

 # لالهوچ نودرک یاس وت ی زا یا #
 ۶# مارح هز ورو رد تس دیع وت ماا #

 ٭ لالسح ه دابو رد تسنشهب و مزب # ۲

 ظح تیاغت ندیعاب ر ویشا هانب داخلا هاش اتناسا تاطقسنم كي دود ملا

 یاتع یدلیا اطعا بسارپ ولنخر مس هلبادعن نموت زو هبیاتع بودیا

 هدنه ندناریا هلیسوزرا تحایسورمس هرکص تدمر ندنعوفو كرهصق و

 هسابع هاش ندنفرط رک | 11 دلا لاللح یهاش دنه ام ناتو بودا تک لع

 كلا ندنغیدلوا تالانشآ هدنراتب هلا كب م وصعم نالوا شلک هلبا ترافس

 شحاف وبشا قر هلوا با تصخر هلوخد هبیلالح ساع هلس هطساو
 (تس) . هدیص عاطم یدلبا مدفن یسهدیص ولعلطم یط صان 23

 3 ریکا هللا ظفلرکم بيكن ۶ رواد تاذووتنایمرد امش ٭
 رورسمو نو دنه هاش ندنس هدیصق اننا سا زورش نم انمصعا مهلل

 راذتعا یی اتعهدکدلبا فراکت نسع ارارقهدندزن هلاناسحاهرفاو هلص بولوا

 یساهداو فارطا ده مهنارجاعدار ندتع رعهفرط وب زرکه دن بودی

 اسب ل تد وادا تزابخ یک وزیرآ كا تحایسو راذکو تشک

 هناربا هدعب هللا تحایسو رس یدنه ماش هلیسع د مدلک نوا ماشنحاو

 ندنرلف رط یسالک و وندیهاش بناجو تصخر لاصحسا ندهاش هنتدوع

 تعرع هنارا بوص ها راسدو تورث هدلاح ینییداوا تاانعو فطا لان

 هلکعا نالوج هدعانح رطاخرارکت ناتسدنه یوز را هرکصتدثدهر یدلیا

 ندیا نارذگ یسهجرت هدقدراو هراهدنف هدشرط یانئا هلن صم ندنارا

 كن هدیصف یدلنا یدقت هدسیصقرب هدیاستفا فددر هلاخ رتاز رم ی زاغ

 (عتیی) ندنناسیا
 ۶ ناتفارززا نرو نیکننارزرد 3۶ نیکن ناسساارت لالج ماخیا #

 هکر ربد ی دلا هلک تداعر هر ییاتع داکلک هدقود تاغ لرازربم تس

 عوبطعو لورم هدیس هلج نواوایسهدیصق شعب هدنفدر باتقا كنرباتع
 درابقع بااجربکا نیدلالالج هدناوصو هدنههد هعفد ییکیاردشلوا عقاو



( ۰۱۸ ) 
 ۱۲ت اس اس

 تناعر هب یە رارکش ندس:فرط سابع هاش هد رات ید, یرک كب

 یدالواتحارو تم ؟هدیسر هدیه اش هباس هللا لاخدا هنصاخ ساحو

 هدئن ورد تولوا هدنارهیدالوردیاغوا كک» یشحو (ولکت ناتعرذ (

 د ص هدر ەشو ظذ رد شوا ناهح"هرهش iia ثكلءو شاولامو وشل

 نارفا هما رغزرط قر هوا هدیسر هلاک دحرس هدقلوک هدیصقو هد :

 اشرد شما عا لزوک ك یس دسج كنيماطد حشو سکا تقیس یلاشاو

 روك ذعهاش تاب یکاوتهلبا لوخد هئس هصهز یسامدن كل ودص ساع

 ( یوشم) ردندی وش يب دلی. وس هلی را

 3 أ رک راقت | د> ل3 ص هررد ۴# هاش ساع هک وک ناهخاش 2

 ۴ دارم ن امج ح7 مد وعحه #٭ دارس هه شف رهوج #

 هک اقم مان ناراط ه دهلهلوا یهاشعبط "یط م رو دم *یواثم ۱

 هما | یوم ی ار ال وم ی دارا نا اتس>حاو هح ول هر انە یهیسج |

 نوکرب تولوا هرژوا اتا نادماتفاک ی عرج هللا السا وفا

 دما شوخ هلیسعا راذتعا هدنراک دانا فیاکت بارش هدنساخم سابع هاش

 نوهکاردبا عداویدمنامز بطق نسو دنک اتع یس رب ندرا شراب رویوک

 به شا آ و درسا یش دود نآلب كت زوس بوګا تارشهدرکروضح |

 ودنک نی لزوک هنهدناوج سابعءاشهدک درب دل هلعش هلا قادن نزد بیبیهاش |
 دسدا بطق هةية اقرا مردیا تخادنا قوارب هنفرط كنآ هلا سد

 ناکورت یدلنا نامرفود رلنوسروتک ناکو رث ب ولد ارات 51 مر

 هراس یامدنو ناخ داهرذ ندنراب رقم كهاش هدنسانئا بقرت هن دورو
 هنهناصما ھلکنآ یطةردیاریثأت هاببنا برح تالآےھاش بودبا زابن ههاش
 کف ادعا مو! ءم ل ییئدلوا هدنساوعد تسطق كنداتع هدو تحاعخ

 هد هسا رلددتا دارم تاکسا هلبارلالک والثم ردکد لغ لوا یس هتخاس

 ودزلوا هکدعا نادا لاح هد بویم هدا ساوسو عفد سا ص هاش

 سف صالقسا لاا کاب یا ع ناخ داهرف هدقدلوا راقم هدنداسنع
 كهاشداب هدنآ هکنسلل وسرعشر لاحرد رشم یکر صقل رذع ھوا

 یداننو دم خد كساحو بوتذیف فرطرب یمرح كيارمش یکیدسجا
 راتخایناکدنز نامرح كسار دیا لساکن زوج هدیایوب رکا نوساوا ,مشن»

 ( ش۶ا )



(PWD 

 كی دز هک داوا بات رش هد هیئرر هدنګا كتفوزآ یدبا هدنشاب نوا

 ناک لواو ررولک کا عاعسا ی: راعشاو هکمروک یی یعەف ندرودو

 || یس هلج كناسارخ ماک>و یدناراردنا هدافتسا ندنتادو لضف لرهد ۱

 | یناسرخیوقصسابع هاشرل,دیا هدکعا تیاعر هن رطاخ هلنا ماعفاو مارا
 || انوذأم هلبا مارا كج دمرپ بو دیک نب وزقرپاربهلبا هاش هدک ایا البت ا

 ندنش دلوا جا نم هدولاو برش بحاص یدلبا ت دوع هتاره رارکت

 ۶ 2 زور دون اه ) رو یا یابمویست عزا هو تر
 | یا ندرطاخ لیمو تبح هظارب هلباشزرو هقشع قد رط بواوا بلاط |

 || زیوالدو اٹک رطاخ یتام وطنم او ریکناروش یراعشارتک! هلم الوا |

 ۰ (تن) ردکناد هتکن لوا تد ییاوردغاوا عقاو

 9۴ مسادود یو عاتسوب مورح ¥ دناهدورد مغاب زهزات ەك مرر اخ #

 (تب)

 | * امنوخزرج> با دن ربم هلن # امنور و نورد تسبترپ هل عش نوچ # |
 | هداشا لواهدک دتارارف هثدناح دنهرار هلرفوشعم هد راتیکیانواكب |

 بوردنوکر ایر اوس هراسب و نیم ناخ نیبسح نالوا يکٍرلکب ناسارخ |
 ِ یدم هلو | سرتسد ه ی صف هد هسا یدرب دتا صعق قوح ك هحرکا

 ۱ لبیک نوتوط ۵ یھ هراس: ی یرلءءفر ندا قد وشد : هرارفهدنه قحا

 كح دیحاس یب زدقالضف*نامای نایح لوارلیدروت» هناخ نیس> هلیادن و :

 || یاشاو نارقا هليا تدش هدانزهب یصعق ندنغب داوا نادان هد هجرد

 (تس) بودا لیاذتو لیزر هدايه |!
 ٠ 3 مئس كنس هویمر خاشدروخ # لا تی کی دش هی زه #

 1 هد صا لوا لرمصعناد هتک لوا ةف شنب و ی دا هنن وعدم

 || یی یا روب ی هدانا لوا یدتااقلاهسیح هدعب ب ور داو یلاعص |

 ( یابد ) ردشاب وس
 ۴ مدش هدازآ قلعت ن زا مشک رب 3 مدش هدامآ دھر سا ران اب #۴

 ۶ مدش هدا س نمو دش ططخحرانآ ٭ مراکدش نوکژاو دنهب هتفران #

 هتکن "هد ز لوا تواوا ناسي ek ندکالهعو یکیدتا ناخ یس



(011 ( 

 شورفدای هکر اب د روک هدرب راب داوا راک ماجا رظتتم ود رلکج هدب لاما

 روب روط ص ر هدنسم وش راقو روب روط وا شکم هنن رزوا تالاف
 هلبا نوا وب بوبوق نوتلا رفاو هلبا هسک رب هنکوا كل شورفداب مدآ لوا
 راوس هليف وو لا یت وتلا رد هپ ده اکس ندنف رط ناخ رت ازرمم لید وش

 ردبا عطق هللا ناسحا یاسا كن وک دب ن ازربم مر تیک ندارو بولوا

 ر دکر وک ذمیازرم«تاساوبشا یدنآی خاشا ندنرزواكالبف یی ودنک و یدید

 (تی)
 ٭ بج هج دشوا "هدنخ بیس رک ما هبرک # ||

 3 ددنح قشلک تلداع 4 ووا ۷

 (تس)
 ES رک نوخ هکګو دش "ریس ما هرم خاش هد

۱ 

 ۱ % تسپارپ مت تا رتزآ همهامنا #۴

ES :سا تا صاع یر او بول وا تا ك شن 7  

 | كرت 0 >ا نوتلا كب ینا كنرب ندنسا رعشراه دنفروک ذم صلخمو |
 دن رها كنازرسناجولدزا د-اواو شالا سالا ندرفاش یا |
 0 ردخاتق لییذت یصلخم هقشو هتنراعشا هلبا لاشتما ||
 خف نرخ الا :دیز ( یصصق ازم ناسا رخ یارش كلم ) |(
 | بولوا ندنسل اھا ماج ناج زرمم انالوم یدح كنيهص | زرم نیماکلا |

 | یراتو هد رک كنقو یاصعف هللا لاکو دشر لیصح هدننطو

 ۲ هالوا رو اتسنرخ» دک دنآ رصاعت یاسرخ تام ناچ دنع ی دا ف
 ۱ هلاراثیه یاب ال وم هلکع | لفن هیاراح نالوا ت طاس رفم الضد دهآرمس

 قر هلوا راعشد رش لاکو لضد جد هداراعت ندنعر دن ] ول هد < اكرلن وب

 ۱ كنيهف ازریمو یدتا فيلات هداراخ ننیطا مس مان باحال هضور |

 ی رد بولوادوهش 1 نزمدق هدروک رم ر مش مراکلاوبا اتال وم یردب

 | ی بودا لها ل کا دعا ی اتش نوتفومولع هيس هب ر نسح ۱

 یدرو ناسحا هرمطد 5 لضاف لوا یب ۳ ازربم یرلت رطح یاد

 ناسرخ هدفدلوا نارو یامرفنامرف لالعتمالاب ناخ هللادمع ن دلال

 یردب كنیم ازری م ندنف دنلوب هدنلخاد کلم كراب رهش لوا جد |

 | یصصخ هدنفواوا بودیا لقث هتارهرهشهلبا ییافلتعودالوا کا بس
EEE EEE SESE RE ARES,توت  

 ( نوا (



( ۰۱6 ) 
 ل _عح__ >> )|

 1 كناتسدنه هدانا یبددلوا مکاح لالقتمالاب هدراه داف نادعس هتک ناد ردق

 هراه دنف هلا ناسارخ رفس دصق ناماسورس یب یادکر ب ندشورفدا

 هوطخ رب نداروا هلل وا یس هقاق رکتماد سالفا تسد هدقدلوا هدیسر

 هندوع هر اتس ده هرو هتک رع هناربا 4 توی لاح هد رادتوا یا هنکرح

 مرولوا ناسحا یمظع نادنف رط هيلا یم وم یاز رم ندنغد دلاق یراق

 ردق یاضم رو نما فق وت هد راه دنق تفو زارب هلی بس دک الله

 شم ام هژوا اراد هرهب ندفطل لاو نالوا مانا یا ےل ناوخ كن ازربم
 ندلا دتعا فاش یتراسج یاب هلا لالمو هودنا یالبتسا هلتمحو نیفاوا

 | بوي بوس تاسا حاق رب هک دشهنابز هدو كاوا ازرمم كردیا نورو:

 ERE راز لادا نیسح ان اب نوف دم هدغاط رب هد ر اه دنو

 e راکشا ییاتشآ ناشد ن دنیو زد از هرلد دنه شورفدان حاق

 کیدا هوفت مود ص شورف داب هدانئاوب راد د ترک دیو تسلا بس

 ناخ ز ابهشندن راب رقم كناخرتا زرمع نکیاردباتءارق هتراهیفریت ابهرت
 داب هللا رها هنب زا راکتم دخ هدق دلوا فقاو هنلأم كن اما هلو هداروا
 اشا هر دیک یزارو هلا تدوع نداروا بور دااح كوک ولارب هشورف

 هیت ید رلم اعا لعن نت داوح كنود دل وا وع كنازرمم عد یتیرلم اعا

 ناخ رت ازرمم بویم روط كل شورف دای نکل یدلبا دیک ًانو:هسیشت هئس
 ضرع ندناخ زابهش هلا ناغفو دارد هدهار یا هدم دوع ند راکش

 بقع ردهدک دتا البواو ود یدتا ملأانو برض هری قسح ان یبو اوکش

 م اتم نوصن بج وم الب ی ہرا ےب وب هلبا باج هنن روض> یت اخ زاب مش
 یورغوط كلاخ زابمش ندنهدلوا ه دن داد ص هذخاوم والو لدار ثاتمو
 لیصت یب هعقاو تروص اروع هل غم الاف یس هراح هقشب ندکلیوس

 لاح ندع ا افتکا هلکک ود ملا بضغ را ا ناخرت ازم هدک دالا
 نیرابو لاصبا هسبم یشورفداب هلیاوج یدیا مزال كیا عطف ینابز هکوب

 نر ز دعد ںولا تربع یاثما کات مردیا بانر یتسارج هلعط و تاز كبو

 هك سرک کک لوا شسورفداب یدید ران وسلا هن رت 2 ٣ اه رب هل وهم ول

 ندنتشخو فوخ لاک هدقدنلوا راطحا هلاخر روضح یسنربا هلا تماقا

 | ینادیم یارس هلا رایج اشا غوش عود هثعر هنندوجو نورارمص یرکب

 رلدد رونک لب ر هادیم هداشا و یدا شود هرس هک هص رع

 aA ع اا ارد ویا یو وه سو ۳ داب هدنرلک دروک لی رل رح ریس



(0\4) 

 مهرادق تماداممهراد ید یرلترضح هلاراشهو توعد هە: اح نیغ وا

 مدع دهاش روصضحواسا هدرصدر و لرد دملیعاعسا هاش عا هل ریا

 مارکا هدابز هب ناه ندتکی داک شوخ هنجا نك هاش هدیص3 هدک دابا

 توراو ۲۳ لانیفاه یسودنک هاش نوک رب هرطاح ةداعر بودا

 هره نده اش هدسالعلوا یقناهرایدتا ت رشاعمو ت. رد ةا خا

 دالوا ندنشدلوا هدعاسم رهظع ندنفرط هاشهسلا شعا تساوخرد 3

 كراون كهارک اتش هلبرالوا هده ذم تنسلها همش ادم اسو ماجحش |

 احر نلف یرطر ید كتاها نالوا ىرىم” تامر ص یوم هد افح ۱

 زوهط نکیاهدنشانز وب رده روباهر ندداطاوفرح 2 ی هلج تودنا

 یلاعت ها دج ر ردشاوا تباجانز كيبلهقح عاد هد رات یمرکیزوب |

 "تک ۱ كس رس هع (یامعد هللا دج ر یزارمش قرعان ال ومر کذ)

 شوخیسانعمو ظفل كنراعشا هفا ک بولوا یسارعش رعشاو یساحصف
 رداد, وه ۳ ۳ هح یل زارفارسسهدقاب وک هژاتو هراعتسا "هویسوادا

 یس احا صد تاقولا دعب ندننب دم هلوا قد وم هاود بدر هدنن امز

 برف هتبب زویشپ كب کیا نوا یتاچا ع ومجو شعا بیرت تن اولد
 ادÙامندنس هب ص تاسا یهدنناود دل رصع ردا لواو شاوا عقاو

 ندس دمو ظم وشا ییئدلوا فلت بوشود وص یاسا ردو كم قلا

 (مظن) ردیف هدافتسا

 3 ما هتخاب رب و هدر رسال رعش ردرک 3

 %3 ما هتخ اب رکید رابار هټخ ا رد رع 9

e3۴ نم هکو حد وشن نوحرهورعشردصز  

 *%# ما هتخاب ره ماکحا تیاراره شش %

 ۴# تساج هنفکان هکر کش فک دشرک ہت دک ٭

 % ما هتخاب رک تشه یکب یجکدصودزا 3%

 ۹3 9 ره ق هت زا دن رم شطعلا هد

 3 ما هتخا رکح نوخزا رب یام> دق هک ۴

 هل هبط باب راو راوطا ن رتشو راک نوح نار ااعاژ رم رکذ) ِ

 قالعخا عاولاو راک رور نائلا راشم هدهرک و راکش هاو هنر ساعهو

 لوا هک روئاوا لفت یدا رات لاء ناوح ولر اول رس هد هیص

EEE 2 ESE RSS TER.ریز کت دا ما ات رج  

 ( ردق )



o1۳ ) ( 

 ی ی ت و دا ا

 هدک دشا ناف ملاع كز یس هنس یرکب زویحوا هلا سولج هنر یت زم

 یدتاتافو هدحوا یر ؟یزویحوا توالوا سال>ا دجا رصاثلا ی سا دن و

 هدد یدالوا لتفهدنرد قرفزویحوا بولوا هاشداپ ساقلا ۳ یردار

 هرکصتدنوت تولوا یرمصتمسامعل ادیش را هرکصت داود یداهلا یردار ۱

 یدلوا ضرع:م یرلتلود

 نجرا اد.-ع ت رطح یا ارک*یواوء (لامت هلا هچر یئاه الوم رک ذ)

 هننارقا هداشناو رعش والغم كلا هرکص ند رلت لبطل هرس ید باج

 ترضح یمهدلاو بواوا هدنرش ماج یتدالو ردقوب شاو ق

 یز نواه ره هدنناوج ماکنه ندب راکټ زراه ردیس هرشبه ات

 هنآ ره ر مش ندعاعردشع | تحایعورسهدز و طنایرذاو قارع هقاغرا هلا

 مادا هن رطاخ تاعر ند-؛دفرط یاو رش ییعرمم رم ظ) یرزو هکداک

 ازرعمو ازربم نیس> رقم یدیارونلوام ادغ ادا قو هاو لاح شیاس و

 داحا هلا یکن اکب تباهت ندن راذد)وا تا ھد تتم یا انالومو كنیک

 هاد هاک هللا تدوم مزاوسا یاشا هدنعح تو رعم حس دنکن لواو تمخو

 ترشاعم نسحو تعاکحرط ها فرش قلم ینامضح مهبلاراشم

 بودیا فان هلیسالا كنامزلا عيدبازربم ىب همان روو” شعا راردبا تب و

 هکر ردیا تیاور ردشابا ادا هلم ابی یرونذس همزال هدب وتم لوا هکاقح
 بویساوا هدنعط هست ندرب اکاو ماکح تغ الب ناتس رکش یطوط لوا

 اردد ید اود نالوالصاحو یداع ك٣ا لال لام لاصحتا هلا تار

 ارفق هدن_سدراس ندنغ داوا تعط یاضتعم كلبا ماعدا و لذي هک اسمو

 هدنناذدبح یددیا رار واوا دنم هدنافو متع ناک ےو ابرغو ناشد وردو

 هب هبوریک هيلع تقفدرطو راوطالا دیرفتاذر لوف هليا تادابعو هدهاحم

 یکیدتاات هدنراوح یبهناخو راد هر ن دنقیفح هفتاد هللا لواس

 لعصاسا ردا زارا یتقو كردما راک داو داروا هلاناشنورد هدهاقناخ

 یدیا رانا هتسعخ دوجورب شاوا هيلا تاضویف لان یورخاو یوند
 حو رص هدق داوا هدیسر هاب ترد ناسءطیرورب هتکنرا رک بیلدنع لوا

 هلا مادسعا ی ۳2 كيش داهن تئطبش لیععا هاش داطاو ضر ته ذم

 ها دار یاننا هد دوع نداروا ه رکصف دک دنا تل یاروطد هناسارخ |

 یعوعس» ب لئاصف كن رات رضح تاه هدنغیدلوا لصاو هن رش ماج
 س



(Golf ) 

 ۱ ودنا نام هدربجو لصور ف هر دیم تاود مود و یطویس كاذک )

 ناسعط زویکیا ردمللاد.ء یدمم نالوا عاق هدد رعد ادا نادرلنا ررروب

 هنر و یدلبا تافو هدنکا یرکب زوی> = وا نودنآ سولح هدم كنس قلا

 ولغوا هدک دنیا ث افو هدرب قرف زو جوا بوک هللا ساب عاق واغوا
 زویحوا بولوا لخاد نخاف ب لابا خشب 2 زویحواو عاق هللا نیدل در هلا

 زوی-وا بواوا اق را دنزب نع ولغوا هی رپ كن یدتا تافو هدیکیاش |
 جدو یدلک هروصم هلا صا ا ت» ول هدفدلوا تو هدتلا ناسک

 سولج ىلع هلا ندزازعال رهاطلا واغوا توالوا لتقف ىسەنسرنوازو ترد

 ولغوا ګو جات ب ودیا تافو ه دزکس یرکب زویترد ځد رهاظ یدلیا
 ماکب هلا د طاس ا ت رد هس ةا رمن یدلنا لس ۵ درب وا

 تاور د یهذ 1 دادا تلحر هر اھ اع هك لب ناکا زوږ رد تواوا

 ه كم السا هنس شان دردف ی ماقا ہد ت طاش دیه كرصخسموب هکر وژلوا ١

Eا شات سس  aa.رەد ش بس < ۵ یداروک هدعدو م دعم ك دنول ناطلسو  

 یاعت قد نس هرکص ردکعد هلک هتفو ودنک كنهذ ناب و هکمرید

 واک د دجا یلعتسء وافوا هرکص ندرصشسه رول یرلتر وح

 رو صم هللا ماک>ان لآ هلڪا دك تافو هدتسل ن اسعط زو ترد بوڪ

 ظوالا یک یا كنو هدو یدئاوا لو هدنرد ییرگیزورشب تواوا نیشااح :

 هدنرد قرق رویب بودناسولح رص تان د ن دیا دبع هلان دل

 قرف زويل نوع هت لیععما هللأب رها ظاا ولخ وا ه دعا یدادا اند اا

 تبون هب یسع هللارصت افلا ولغوا هرکصن دا یدنلوا لتق هدزوقط

 فسو ی هللا لمع هلان دادضاعلا هدفذلوا توو هدشب یللازویشد تولک

 مهویدناوا عساخ مه هدیکبا شع زودشب بودیاسولج هللا نی دل ظفاحنبا |

 ی هيتس ع تاود ہد یصم هرکص ندو یدشاتافو هدروک دم:

 یدلوا ضر هدسع تلود توتقوا ید ۵.ط>

 نیادس# هللادبعوبا ندرلنوب (ذیئسا ةيولعلا ابطابط نب تاودقلصف) |
 عاقهد هدوک هدنسلوالا یداچ یس هنسزوعط ناسهطزو ایطابط ےھارا

 ماف هدنع ابط ابطن مسالا نی ہللا ن یے یداه هدماکنهو و بواوا

 وافدا ب تودد تاب هدنح ران زر گن رس زویکیاو ی یدل رود ن ریبن تودنآ

 0 یا يه و 7



 ) ٥۱۱)
 اس ی

 نینعولاربعا هدا دناادتا بوک هتفالخ تل نجرادبع بقام هلربهلرسصان

 هننامز یفالخ كنسابع ردنعم یقو كنو ار ز یدنلوا هیسا اکو سد

 ىدا سک فعضو نهو هب هي تابع تلود ه دنامزوا بودا قداصت

 زویحوا یدنا رعد نیتمولاریما بوئلوا س ریعا طءفرلتلوا مدعم ندزو

 مکحولخوا تو دنا تافو جد نجرادبع هد رش ناضهر یسدنس ىلا

 ماع عادو مکح هدنرفص یس هنس زوفط شا یدلوا ییشلاح ساتما

 ما> هدنسهنسز وفطناسءطزویح وا ںو دیا سوا دی وم ماشهولغوا هلکع |

 هتک نجحرا دبع نبا رابطا دبع نب ماشه ن دحج هدعب یدئاوا سبحو

 ردارب ك میلا یوم ه دنرور هام تلا یدنلق بقلم هليل ید نوک

 دیشر نودنا حورخ نجرادبعن رصانلان نايا نب ماشه یسهداز

 بودا هنراګ لاکا ماسه ند یعو یدرو ترهش هنسودنک هلیعا

 كماشه ن دج نانوارک ذ ساو ی دلبا مادعاو لاف یسهداز ردارب

 ماشه تودنا لتفو بولو هدعب یدبا شعا افتخارطبدتنا ق اغلا هنعلخ

 صیصغ فل نوعنسم هلا تعس هک نی نا لس ولغ وا کنشادن رد كللوتعم

 دبع ن نجرلا دبع بولا رساو هلئاعم یلاها ید هللا كلوب هدعب رلیدتا

 رلیدتا داعصا هتف الخ ماقم بيقلتلاب هليل ىضت رم یرصاشلای کالا

 نالوا هدسادنا هل راع ا لتق یدیوب هدنرخآ كنهدس لوا هنن هد هساا

 ىلع رص الا بواوا عاق هين > هبولع تلود بولک نهو هیهبوما تاود

 یس هنس نکس زو ت رد ب ولوا لاو ه دام رخ ی دد زو رد دوج ن

 بواو ام اقعساق نومأم یردارمرکصندناو یدنلوا لتق هدنس ها یذ
 رمصاتلانب ىح یسهدازردارب هدعبو یدنلوا ماخ هدنخشرات رب نوا زوینرد
 یدو ۾ کص ندهام یدب دنس رب یداوا بقلع هلبایغأ لەم ب وک رو

 ماسه نب نج را د.ع رهظتسم هلا تدوع قلود كله وما بوالوا لو

 ن دم ه رب هل فعلوا لتق هرکصذدنوک یللابودنا سولحرابطا دبعنب

 قکتسم بو دنا دوع نجرا دبع ی رصانلا ن هللا دبع ی نجرلا دبع

 هدق دناوا علخ هيلا راشم هرکص ندهام ترد هنسر یدعا راتخا معا

 یدنردید دع هه نواوا همیلخ سالا ن تاللادبع ن د ی ماشه

 یدئاوا سلح هدنادنزر دق هح دما تافوات ها ملخ هدعد بولوا عاق تدهر

 رل, داوا ضر ٤:٥ بودا هالا هوما تلود نالوا هدسادنا یوم كوو



( ۱۰ ) 
 یا بس توس

 1 تاغب هدیصد اعفاو یدلنا تعارف یریصعم روح بواب وش هد يصفر

 نجاطم قحابواوا هدننآ شوخو منصم

 ۶# لالبا یذلا ام یرعش تیلاب_وع  كاحو البلا كر رادان #

 ید ن سا احو یدلبام ات یعلر د ندب ويسا ماتا ندنغب دلوا ډب

 نافرعو و مک e قارا دعا ها اوو نخل توشاقات هش رار رپ

 هل محوو نکا شخلو هد ولم تیم د تراش لوط تولوا فصم هلا

 بععرد مصتعم یداوا ت روح بجو» هنيو یرومظ ین اطخو ومس

 یدرب دتا بس رو مده یر3 لوا بوعبح ندروک ذم رے

 نالوا ماقا هد.سادنا یرات رضح هللا هجر یطویس هدافلا فک اف تناکح) |
 ژویردناو منت تاللادبعنب هی واعم نی نجرلادبع یسادعاكنهب وماتلود |

 تع اکا هل تفالخهدقدلوا لخاد ةسادنا تودارارفهدنش رات زکسزوتوا

 هدرخالا مسیر كنس هنسشع زود ید تاذرب ندلدعو اع لفها راتدعا

 ماه یدلداس ولج مابشهولخوا هت ر بودناتافو نجر لا دمع هيلا یوم

 زفظ) اون اولغوا هلک 2اف مع عادو هدنرفص یس هنس ناسکسزوب ید
 یدرکحناناوارک ذیدیارار د یضت رم هنا كنود یدلوا هقیلخ هنب زب مکح

 یل اج نجرلادبعولغوا نودا تادو هدنسهجحا ضد هروک ذم افت

 راده هلا رومظ تلالحو تما هدنسا دنا ند هب وما نجلا دیعو یدالق |

 ن درب هلبا هش صو هزرط تاوتاردیسادت | كن هتسا دنایافلخ نالوانائیلا

 تادحاودا حاهدّتفو كن و قع لوا برما کی هن « رزوا مه اردوكعا مادنا

 ههلکدامز كوميلاراشم "هعیلخ ندتفو یرلکدخ ا ۵ اوایل. یدتاوا

 ندنا دراوت اروا بویذوا هنا رض ط نعد ترسضلاراد صو صع هدسادنا

 هدنورمج نچخرلادم عروک ذم یانیازلرذبا یک ش3٤ هلا یک ارد كورشم لها

 یدیا هاشم ف یسابع نام هدىلط نهفسالف و هلا دبعن دلو

 زوکیا یجدوردنجرادسع ندا لاخدا هسادا یی هم لف مولع ادعا و

 كنون یدلواهشیلخ دجشولغوا هش رب بودیا تافو هدنکرات زوقط زوتوا |
 یدلا دوعق رذتولغوا هتل تولوا ماعیرگ هدنح رات شک زودنا ید

 یردار ه دقدلوا مدع ملقا هار ور هدنرهص شا س 5 زویکیا هدرد-م

 كسادنا یافلخ هدنرلتمج تنادو لع هلنادبعوب یدابا سواح هللا دبع

 یدیعح هدنرلک دت ارق "هرو> یاعلا یلاراشم هدنحرات ز ویحوار ررلصا
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 سس سس سس تب سا تا سس سس وا سس تا سس سن نت #

 هدر دب دهن ی راکدتا عاع>ا هد رمارب نیاسم نسروسدیفروق هلا نیسم

 یدید مرولوایسب رب رانا ید نب
 ر رعلا دبع نا رع ن هکر دیا تیاور تارفلا یا نا لفو تیاکح)

 هلآ یرییعتدی زب نینمولاریما یتوءلم دی زب لحر رب مدیاهدنناب كني رلتربضح

 ند هدن راقد روب عاعسا یرلن رضح زن نه ادیع نارعییو و یدابا رکذ

 ییرکب هدنروضح بودنارب دکن نب رحولد نیسروید نیمار هدیزپ

 نوعلم دیزپ هنیدغ لها هدنسس هپ رع هنس حواشکلا یدنردروا یحاق
 هندرط هرونم ةت دم دی نب رب دنیا علخ ندتفالخ یا نودیا ح ورخ ه رزوا

 باما هد رعد یراک دید هرخ هعقو هددنیطبات نوزدنوک هرشک رکاسع

 رفاو قق ندمارک نیعباتو ندنن ارضح نیما هیلع هللا ناوضر نب نک

 كب هدنفولوا یدنلوا تاراغو بهن هرونمهشیدم بولواد مش تاوذ
 یلص ینا نع یور ) نوجار هیلااناو هقلانا یدنلوا هلازایرارکب كرةرفن

 هللا ةنع هیلعو هللا ةفاخا ةن دملا لها فاخا نم لسو هلع ىلا هت هللا

 ( نیما سانلاو ةک اللاو

 ینیدنلوا رک ذ هدتفح هن دم لها در ربهک انفو هکر روب یهذ ماما تناکح )

 ناک ر اورجب رش هقشد ندنداسفوت بواب [تنعا مو تد نةم یار جاهل هجو

 ندتعاطانولوا بج وم نن دش كسان هنس رزوا كلا ی تلو ارو مشم هلبا تارکتم

 ها رع كدب رب یرلت رطح هاش یل اعت یراب بانجو زای دانا حورخ

 رد غ هلم جوو هد هرونم هنيدم هرح شاج یکدردنوک یدعرب و تکرب

 دمرکم *هکم نوګا لادق هلار بزن هرکصند راک دشا تءانساو فیخو
 نالوا یغوبشاب كن هن وعلمرک اسع هد رطیاثئاو رای دلبا تنم رع ةتفرط

 یدا شا ف الکسا قیر هنر تاف ولا ل-یقو ی دتا تافو فر رح
 هلن امها هرمص اتش یریبز ناهد هکم بوراو هروک ذم شنخرک اسع

 شّعلا رلي دلبا الا شااوشاط هش رش مرح نورد بوز وڏ قینهورلیدتنا
 هزم دا ى هکم دق دلو الاله نو لمد زی هدنفصذ كيلو الا میر كن رات ترد

 رل دلنا تغارف ند هلا ةمو تدوع نداروارک اسع ندا

 نودا ان نیتالد عیهر رار هدلح مان نا دم فل مصتعه تب اکح)

 نولک هعصتعدم سک ر ھو یدلوا لتخاد هثورد هدنم ام كل روک ذم یصق

 قدلوایعوعسم لث خد یلصومیعدا یدا راردنا كرب یدیدج ل بم
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 # رة ناف تلك | ناساو 9 هتعیتش تال-هل یدامینام #۴

 ۶ روفصعلا كلذ تسافاو # اب ةف لدا مسینف +

 ندنول ۳3 السک وبشا رکا بودا نيع هدک دتشرا یهروک ذم تاما ماسه

 هتلی ا نول طم هک هنره ندن هعشب ندتفالخ یدبا هساوا شعا طفل لوا

 هلا رهاوسجورد ید رعا كم الغ نودنایماو یدید مدرر و همالعون

 هءود) یدلبا دا زا یالغ تودیا ناسحا هلبرج یاب اطعو راد رب دلوط

 یدنلوامح# ةونع ناتسهذ یسهنس ىلا كن هیون ترعه (ءافلطنا هک اف نم

 ۱ یدیل دد زب ولغوا یرلنرمض> هئع هللا ید هب وام هد هروک لم اسو

 هتعد كموق ص یاشلها بودا دهعیلو هرزوا قلوا هقیاخه لا هرات ي

 ثب دم هر وام ت رضح رل دنا تم هنوعلم دز یدرانا یدلیا توعد

 رب رڪ دعاک نوه د>ا تو نوعا دب زب اورم نالوا لاو هد هر وتم

 هزکرزوا ل مس نینمولاریما ه هرمضاح تعاج بووی هربثم ناو رم یدخا

 رعو رکب وا یولسوب كىنولا رمعا ید ادهعیو هرزوا كعا هفیلخیدزب

 نچجراد,بع هدنکیدتارب رقتود ردب رتتس كس رات مطح امنع هللا یص ر

 هنمرزوا مزب كنهيواعم بوغلاق هغالایرلترمضح هنع هللایضر رکبییانا
 قبرط كنتا ممطح نیم نش کاشاح یبسعا فالفسا یدیزب ولغوا
 هللا یضر رعو رکبو ارز ردیلوصا كناربسکو رمهبق هکاب ر داکد قنسو

 بر ندن رلت اللو اب رقا دو خاو نب رالغوا ودنک نتا رضح اه
 نوگادبزب وا غوا نودا هواء مٿ رڪ > ه رکصخدنوب رلیدعا یالعسا

 نباابودرونک هنن دع یب رلیرضح هنعهللایضر رگناو یدلیا تعیذخا

 یس دف. > نعد نالوا رهاهدکرزوا نس ۳ در وربخ هل وشاکد نس قیفحرع

 بورو تهصداکسن نس نمزوس موو اوخوا هد هم ر نا بلو| دوحوم

 ندکعا یس هداف هدنران ايم نیلم ومو ندکعا قش نیم یاصع

 + یلاسعت قح هدسالباقم كلو یرلترضحرع نیا یدید مرا ریاذح یس
 كب افلخ ندیاتغبس لوا ندنس قرعح ه و اما دعا اما بودا انو دح

 ˆ یافلخ ردلکد وارمسخ ندندالواكرلذا كلغوا كنسو یدلا راو یرالغوا
 بويعا تعیذخ اكر داد مع لو قب زادالوا وال كلك دعا ك: فلا ےس

 یاضصع قش غ: نس رلیدتا راتخا یتاذ نالواولربخ نوعا نیه ٣ نکل

 ( نیل )
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 ند اد ااکب نسا رز ید ردلب ییساکب كيداءوس كس ا هدنناوج

 كرذا دہ نا ماتهانا كلو ماده یدد ادای وس مالک بورهربو مالس

 ایحالو كرادهللا برقال هدکدید مکللادبع نبا ماشه ناکس یاویمب

 رها كيلع مالسلا ندفرط رهبوشب را یما دخو هع كم اشهرع | ردبامام

 ضو ذخا هداروا ینحوح یدبدرگی دبا طفحو ذخا یتجوج ییارعا

 رو هدگ دلتا سول> هو الح ید هلی دوع دن ر5 ماسه زاد دانا €

 کت هقیلخ ورک هر هو لخر وصح رلتدروتک الغ ید درک روک همروصح

 ودك و الح تدیهو نعسح و تطاسر کا نالوا ۵ دنرو ص>

 ك هدلح 5 تازلا هورول بوكا اشا نشا لر دیک لالتو ربغد الصا

 قیفح مالسعاب توا تاطخ دو> وج ما شه یدزوظبولک هنسوشراو

 لواو یک الحا تدس هدنوک لوا کک هدنوکرب نس  Eج نس

 سو امو ا رک  CSماشهاب هللاو روک ذم 2 هدنکردید

 محه ندکمالکو كنساکب هسداراو تلممزار هتساضعا كلجا منیرکا
 شلوا ئېن تایحمااو شاکر دةم تق ورکا را تباصا نان زور رض

 صا هد الج ماسه یدید ردك را رض هاش لح هللا تاتح ها هوا

 زواج یب دخ هدفالک مالغوت ارز سک تاب كمالغو قاب تودنا

 بح ماسهیدلشاب دکلوک یصهدک دلتا لهو هعحوح فاس یدیدیدتا

 تکی دا تفراعم ندادند ن“ مرو دا نظ را ول د نسی مالغا تودنا

  4سا یدلک ماجا مب هنلا و نم ولا رمز مالع هدک دد نسرویلوک و وز

 یدک تا جاقرب هم طاخ خب ید نک رک ررضاکد ی ۳ اب

PEE ردنا دارم تقوت قح هلو اهن ملثم مد تاا عاعسا ندد یتاسا لوا 

 لوا قباحو هلبوتش یناما نالک هک رطاخ ماشه یدید ردلباق کالسه
 و.تشا مالع ی دند ر دبس | دّتا کپ یرخآ كناسد کس كتفوو

 (رعش) : یدلیا داشذا یرلخ

 ۴ رودهلا هقاتسرپ رودصع مد ده سه قاع یزا- لا نإ تشن هد

 3 روطو هيلع ك مم یزاااو 34 هرافطا یف ر ودضعلا ملکتف 3%

O TSE SS E 
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 رکب وبا بودیا رارقا یل اوط عب یدلک قب دن زر ءنه رمش مزب هد اوج
 ن هب واعهو هل ایفس ییا نا ناع#و هب یروراسفلا رع و هب قد د انصلا

 نامز زدن دنس هلج شرع ها هب واعم هک ول نا روب درا مش اع

 هب کک ٌدعقاو یدیدردن ولاخ كرابم رن شعا رومط یرلفجحوح هدحاج

 ندن آ رق اکب یدید زکس روایب هرکصیمتهق مب مدید نس رولیب لزوک هن
  ۳نآرف ل 5 یدتا طلع هن ر ر ی هع نک تابا مدد تا تءارفزا

  12ر دن نول ندمت رغ هد کدر وک یکلیدا یو یقتلامج نالوا هدند ارق ع

 توره اح هفلخ فی رح یدک ےن زاغو یس هماع ندنشاب مدروا راع

 باسا قول و راد دن وط یب بولک م دآ زار ندیلاها یدرد کینیا اکب

 هر هر ین ول ه-ساک تس ار هدلوپ ض ره اکب راب دک تولا ويد م هروتک

 باوجوبد یدروارام"هنماما كعد اج یدبا را راروص وید نکسرویب رونوک
 ندا ؛تسار لوا بود ناسشعیا لاله یکسفن نس نیکسعاب هدن رلق دلا

 تیعج وب ىدا اردک لب توش راق هعلخ ناروئوک یی ید صایعْا

 لحر رب قالبچ یتااو نج آ یش اب هکمد روک قد راو هنن اب كبساح هلا

 بوروتوک هنروضخ الجر لوانیروس روطوا اب یراثنا نس راتصا ر
 لاله یک سفن نیس نیکسمادراب دید یدروا راع ه:ءاما كعماج مدا وب |

 مردباریص یدلک هع ابر دا طور و كن رار طح یلاعت هللا رعایدددنسنعا

 عهرافیج یکز وک كنس هک ر دولیک وس یسہغنق اکس بو دبا باطخ اکب مدید

 نسررپ و یمه رد مراب اکب هسخوب ء هدبآ ەل وب م دسک ی رالا دوخاو

 فص: كلوب ردمهردرب و هنشامدرافیح یه رد رب نالوا هدمرغا یدید

 .هرد ر لوا ندنب مدید نکی رب و هپ یدنفا ماها ی رخآ فصنو نکیلانس
 راب دنا هيل E بولا

 یوهآرب ید ا شءتیج هدیصنوک رب ماشه ند هيما نب یافاخ تیاکح)

 ی

 ارا ندی حو مدح توغوق ندنس هقرا كنوهآ لواو یدقب توروا

 هغج وچ لواو یدلک تسار هنفجوسح ییارعا ر یزوک هاک ان یدیا
 نشا قج وج یدد روتک هک رط ےب 1 وها وش ی ص ان بورغ اح

 نردد كرام دا و-] رمخیا توام ا هاکن من ند رط ماشهو توریدلاق

 لدلبوسزوس هلتراق-و لدار ظذ هلترافح ر ظذ 2 نس قیفص صنعس نایب

 هدنک,درب و او ید ردراجب لعف کال مالک كمالک كئس

 1 ما سه (



( ۰.0 ) 
 تست و و و تر تر زیتون اوا

 ۱ دک دلک هر هثیفس رج ات رابدتک رلب دقااق نداروا تولد ل هدا تعفاومو

 كلوت وکاکب نس هدکد عا لاّوس ندنبس بولوپ مأتمو نور تاغ ینوئاخ

 تجز ردعن ردو هح ایص هک وب ن اد ردن وک یرلمد ۲ ندیا دصق

 بضع هلا زر دش بضع هدنکب دیشیا یو رجات یدید نس لب مدکح

 قیراتنایخو دصقءوس كررومهویدراو هنروضح تاک امورغوط بودا
 توراو یدتا نها یب راک هنن روضح ید كنسکیا کالم ی دلیا هد افا

 ندد دلوا دعتعم هن رل :فادصو تناما رات وب کاله نکا راد رک

 یتیرلتناساكرانوب رونک هبارو یتروع هدنس هرجات نوا لغ هدنرهذخاّوم

 دن روضح تاکلم ینوئاخ بوراو رجات یدید نوسای وس وشراف هن رازوب
 تک رح ءوتس هن ندرلت و نش بودا تاطخ هر وت اځ کالم یدزونچ

 هک نود تبار هرلت ول نوزوس ناس>ا کالم یا هدک دید لد روک

 *هداما ین د كالم یدید ران و دا هداعا ی الک یزاک دشلب وس هل را رب ر

 بوقلاقندنرب کاله نابش نود اار ج ام لقن راتیکب ید رایی را تش ذکر س

 | ید تروعو ید د زکسم دالوا مب رس هللاو بو لب ر اص هراناوجو
 یس هلج یدید میس هدلاو كرلنوب هدنن هللا و تودنا شوغارد یی رلفجوج

 لو ها دبلا هدتصق اذا نم ناف راب دلك هار ارب بوتان
 هاعد اذا بک |

 هيلا یوم هک زدن ورح ند ر ول دلا ةعبر نا روض مفلا وا تیاکح) |

 صعد مدلوا لخاد هن رهش صج ن یا هراکح اک لحر رب هکشدد ۱

 كم احرب هکمدروک یدیا راو مهردر هدم رغا نوا كعا اّرمسا یس

 سرت کروکرب زتسداق هنسهقراو روس روطوا مداربهدنرزوا هل کا هدنسوبق
 او راضفم هلو زدن رزواو شم هوتساق هه وکار

 هدنس هشراقو شعوق فعصعر هنغاحوخ بوناشو جلف رب هنلبو یدا |

 | بوراو هننا یدبا شع وط هلبلا مبا كس هد الف كبلک بولوا بلک ر

 هتلالضقلخ و نسمروبزوک کا یدلا یگالس ¢ یخداوا مدرپو مالس

 هد ار وب هتل تا نس رویم روک ى نسم ۶۱-۱ نس اکب مديد یم ود

 ماما هالوم اح ولو مدلانا وبا ن مدند سوگ: نس یدبد مرو روطوا

 مدد یک دنا طظوح یآرق نس یدید رد رفعح ولا یس هبنک كماک مو

 مدید ردن کال هلغو اغفوخ یک ہداروش یدید رد هدمطدح یس هل ج معد

 ETTI: SEE دو روح هجا فتو و
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 هدیسکباویدلبا نییعت هنروما ص ځد ینا نم هوقو نالوا هدنراګ

 ندا ناعصتسا یتروع ىدا رب سرور ن کل اید هدنتمد> تاک ام

 ئالد یدعا ضرع یس هن ده ید رونک توراو هن روضح تلکلم رجات

 بول وا رور تنم هلم هدانز ند هن ِرط یاب اده یک دا ء دقت 2 حات

 تواوا ہریدک ریذاتفع هد هرب نج و یدلیآمای راو اچ ؟منیاح هر < ا

 ران نوعا كم رک وا ینغد "داد الا وق هيلو نی رسا ارق افعو کالم

 رولاق هد < ارمس £: ر و کا ذم رحان هلکع ا تافتلاو تبغر هدا ز

 توت هدزکتلود دنع م نودا رذع رج ات ی دد مرولوا نونم ل هسیا

 دظفاح ی هسفش نا هکر دراو تنامارب هدم هئیفس قحا ردتنم هعاح كا

 هخاص رب مک: دید تن اماو ردمشعیا دمعت هکم عا شراب هر 1 را

 قوح اک هلا یبس یم اعد كناو مدتنا لرب هل هل شام ا ن هکر دنوناخ

 ییولاخ لوا کال دیکر ول ن هیت هر وب دچک در د یدلوا لصاح تکرب

 رلنوسراو مرردنوک رلعدآ نیما نوا هظفاحو هسراحیسایشانالوا هدشابو

 تالهیداوایضارو لااق درجات هن هاو کلم بوی درلتو آان هد هنس

 رلن وب یدابا لاسراوروم اهن وگرللبا هسراح ینو تاخ هددنیتس یابکو هليا یت اک

 هرکصتدمرب رلدروطواهدنذ ارطیرب 1 هدنف رطر یسلر كن هنس بوراو

 دم ۲ یبیدتیا روم ام نوصس هسراح كنوتاخو كن هنية سو كالم یز هن رک دیر

 هدنا-مجو ییبراربخ كنامز هلکنس لک هءاب ردلکد قال نمامول وا وګ وا مزپ

 ید یرواو یدید ,لهدبامو عفد بوشلب وس یناحمءاو نزح نگ: دروک ||

 ماسحصما ےب مردارب مب بوچازوس یویب رایداک خاب كنیررپ بودا لاثتما |
 ارم كمردو كمهدلاو لبا ےب رهد هکر ویا واوش مع مع داوا زاتفرک نعد

 نرد امو ردب یداراو مردارر هدعما قباطء هکسا ك:سو ىدا قارفت |

 یر هج را هتک بواوا رسکتء ن هدیفس نکر دسکب ون هر هذي هلا

 كن رد یرداز كحوک هدک دد کت هد رطرپ مر ره و قدلاق هدنرزوا

 بوقلاق هدک دروربخ ب رسا یدلوا یدتا لاوس ناك: -هدلاوو

 توس رل وب یدد یا 9 ےب نس هللاو توان راص هل و كردار لوب

 ردیشیا یی راءالک ل رانوب نوتاخو رلیدلشاب هک لقن هنراررب ییارجام
 مک قجا بواوا هفقاو هن رلفدلوا یرالغوا كس ودنک هذیسکبا یدا

 تیحاصم بودیک لازم هدناهردارب : هنر یربهدک دنا عولط رعقو یدلبا
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 هاکن هناوصو هنخاص هدنکبد روت یزاسغ رلیدتا ادا اکا هدزاب بوق ۱

 هیج رویدرورط یراق هل س و كا فوروک جاغا ر ییشعو یدسا

 ھت رزوا كوب یدلنا ناوارف رکش دود بانجو یدحا ندان وص بواو

 لوا ندارد هسا ق راک تو و ره رول نم لحر هکر دتا رو مه نوک حوا

 یدان رب هدقدلوا ما نوک جوا یدیا را رلبا ادنفا بوقیح را ھو
 هتتسک نالوا عیط» هنب ردب یا یی هدلاو رابلا لج را ما نوا اد

 فلت بوج ندک دن كنس یرلت مضح یاعتو هلا ق> قیفح
 زونک هد هر ن> ول قیفح نا هدا نا اک ھن یکلاوما نالوا

 هرو 9و هکفاعلوا ثراو هلاوما لزا ا هد ملا *ءداراردراو عفاشو

 ر دشعا قاعد هکاوا 3 ۱ E م دنا کل امت ینییدلوا روع ل

 ترا توعد هک و دنک قاخو روطوا هداروب ۲۵ ه دوص وم وش را هلن رخ

 هرالګ نالوا گ وع لحر ی دید كاع ۳ وو باق اوا هللا ناف

 قلخ هبفسرب 2و یدلشا هکلک ل همفس هرهروک ذه هرب رج ند-هرطرھو

 ماعنا نو قلخ نالکره هخ رطمنب بودیاراناسحا عظع + را هک دلک

 هجو هنو رط كنا ند:کاماو راطا قلخ ید رد رذاو دم ماسحاو

 روک ذم لجر بواوا ناد اورو هه هروک ذم “هر رج هدتده هنسنوا رلیدلیا
 هزار یاسحاو فطاو یکلروراباعر كمداوو یدلوا کلم كن هر رج

 لحرر نیربک لا رالعوا نالو هدنرز وا هد كموق لحر یدلوا عباس

 ندراک ید ییلغوا كح 5 یدلبا ماعت تداو ملعاکا بودیا دالوت-ا

 ندرا- جد یتروسعو یدنرکوا یتراجت لوضااکا هلا با دتا مدارب
 هد ذلوا فاو هتوعو حالص كروع مدآ لوا تولاق ۲ كم دار

 د اسع و شرابس هد وس ص ی اد ڪک ك-:اوءا +

 ی دنا شالا دمعت یسعا هن اعا اکا هدننصو دص ی اعاطو

 لاتا هلا تراس بو دنا رەس هد ال هلا هوس لالا عاد هل لواو

 نالوا تاله هد هرب نج یدیا رروت وک هسنیک هب هر ره ین روعلواو ردبا
UYدام توراو هب هز رخ هدک دشا یلص تلکلم یلغوآ لوب  

 هاکمروک E او تیاناقو تاردو درشر هدنا نلءو یدشا باسا

 صا هدو دراو جد واع وا كح وکو یدلبا لک وم a رزوا ي هلن رح



 یر
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 راده هدا عا یطا ترا هتاور ندنرلترضح هیلا راشم ماها كن هدعبتیم

 روئاوا نينو نط ردنوګا نودلوا ۱

 یبحاص هرنشک لاوما هکیدیآ راو ل>ر 3 ندنرادهاز تادا سا شب تیاکح)

 داو كرامو طاص رب یک یسودنک اکا یرلت رض> یلاسعت قح بول وا

 هکنوساوا وش میصواکس لعوا مب بودا دو FR هن داوهدک دتا بردن

 هدک دشاتافو لدحر لوا لا هد ه ابو یدد ن“ دعا نیع هلا هرلا مسا

 ندفرطره روز تابراندتعل دل وا یو ع كا تیصو یک دعا وب هنلغوا ۱

 نیء ردکء ولعم كسو رد راو نعولطم ردق وش هدک ردب تاسف مر بواک

 ینشصو ك ردپ ج دلوا رردرو یار عح كهددا "رع الز وک هت كل هساا ردا

 لاعتنا ند ردب هلا كلل هل ول یدرر و هدا رازتسا هک هنره هلا هظداح |

 یس هح وز ندد دلاق ی هتسا رب هدن كی بولوا فا هریک لاوما ندا

 مو ههرزوا عب قلخ هکنس رو روک هتشا بودیا هرواشمو لاج ها
 ید ۳و هد لا رلیدتا ہی هلج ییارم الو ندم رد تودیا

 هساا رواک مزال كعا اوعدو بلط یر بواک جد قد رب هرکصا دن ول

 وات یر و 0 هدیا راز ندار ول دلم زرولوارا ت زن ننه نو نه

 كلا ید ید هج وز یدید (ل هیلیا تعاقا هدا كرلنا نول وب موقرب

 راوسهب دنیفسر تولا رار ک رایغوا ریعص رفت یا بودا لو یبزوس

 هد رک د هدرفس یاننایدالکد یرلم وعم ییدنک هل هک لو هنفس راب داوا

 لحر ید هرات قس یرلف داوا راوس بولا وا ادب مط الو هن رود

 یرلهحوحو هددتسوا ك دن دعشد ر یروعو هدرزوآ كن هتحص رب موڈ ر

 یرلقداواهدنتسوا كرلنوب رګ جاوما رلىدلاق هدنرزوا كن هتشررب هد دعا

 هر هدابر هروک ذم تروع یدک هد رط ر یر, ره بو دیع اط یر ةَ

 یا ارق لها بوراو هن راس كن ه رقرب یس رب كن رالغ واو یدشود
 تس بواک تسار هر هلیقسر نر دیک هللا دن یدلو ر واور بدلا توراسیح

 هر حر هعطعتم نددروم*قرها حوء یوو ملحررل,دلا هب هنیفس ین آ قلخ 1

 بولا تسد ند وص ك اب ردو توورح 4 هر رج لحر یدروشود هر

 صاّعا 4 ۳ ت هد د ناولا ندر کیا هدزاګ یدابا عورش هزاع

 ( بوج )
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 كمدآوب هدنلاوس ود ردن یزاتلع یناتسس یدرنسوک سو رب ندنراب رقم

 كنراو عد راو هد دش تاط هدننطبو رود رغا یرالیق نالوا هدنس هکح

 رویفیج یش ثیبخ ندنا بودبا لکا ریش بیط هدر و قاکارق كب یا

 مارک نوت کر کلید ادا هلازا دچک ور نیمار حواوش نسرکا
 فسا سما تاکیدتا ہد افااک: ك نسںور و باوجهرفعح ییاتسیس یدیدردیا

 هللا هرتسواوسش نوسروطوا هدموشراق ےنب مدآوب رد هدمدنع مش یحالع

 رولوا لثاز ید ید رغاو ردیک رالرق عهدیا شارت ییرالیف كنسهکح كنآ

 قععا لیدنقرب هنن رغا كن رد كنو نوصعقد كفاکارق نالوا هدننراق و

 هرکصندنو مداوب ردبا حارخا ثیبخ ندبا لکا بط اعقاو رواک مزال |
 نددغیط) یرلک دتا هدک درد ن وسرافیح تسح هنیعل ن وسبا لکا تدبخ

۳ 
 كناویح ناثلوا رعبعت وکلد هدیکرت هاب ور هج راف ین بلعت تباک>)
 یدنلوا ت اور ندنراترضح هل هجر یعضاش ماما هرزوا قلوا ندنرا هلی>

 انا نم رتسو ریس هدنع ضرا مزل هک راد د رود یراترمطح ی ماما

 لوا ك دتا عض و ین هرفس نوجا كا یم اعط ماشخا نوک رب هدنس

 بودا ت الص یادا ادتا هلکع ا لوخد قو كب رغم تالص هداشا

 هزانو قدق ارب هرژوا یلاح یی هرقس نود مل هدا ترش ایم هماعط هدعب

 لوغشم هلا زاغز یدیاراو قواط یکبا هدنرزوا كن هرفسو لدا عورش

 ع راف ند زا زب ی نر یدیاق نسر, كغواط بولک وکلدرب نکیا

 وکلدهلبا فسأت هنغب دلوا فلتو عب اض هلمجولوا كغواط هدزعغل دلوا
 هدنرغا هاکات نکیاروشلیوس هلا زع رب رپ ويد یدتا مورح ندزگ اعط یز

 مز یدتش نالوا هدن رغاو یدابا رو-مط ندف رط روک اد هلا قواط

 رد و اط کد دتا تف مس ندزب كن وکللد ا یو ار هد وش راق

 هيس وه كعا ذخا بوشد را مدعم ند را ندرب رارکت وکلد هلا یر

 ی هرفس وکلد ق دشو و رغوط هف رط لوا نه هح بوغارب یی هرقس

 دک یفیاق دی واط رب وا ںواک لر درکس ہ دک د روک یلاخ ند راع

 قواط نیا هکف دا هد نماد راو هاب كئش یی دقار هر كل وکلد رو

 A re ود Ek ۳ 2 هر واو ن تم م روتک. بلویق ه:اک ش
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 كنو رار د (اماطع نکنالوابم او نک)اجبرع یاب دا و تاکح (

 تیا تاه ایمو رخف هلبا فرش كغيدلوا لئان هدکسفن و دنک نس یساتعم
 نالوا شلاق هدنراربق كک,دادحاو رد نالوا ش نکا تاوو مدعم م

 لجرر هدننا كحاعح نوکر ردکعد هعیار اھا هلدا یرلکک یل یاظع

 رلیدید ردمدآرب نادانو هللا ب ودیا فصو هلبا تقاجو له ج ی ولعم

 یتلیفکو ر ادقم كنتف اجو لهج نودبا راقعسا حاعح یروکذم لجر
 نوکر بوشود یشدارااد هجاعح كنهنسک لوا ی دردا دارم قم هلکا
 ( یاظع ما تنا یا صع ) هقد رح او هدفدلوا لخاد هنروّطح

 كدادجا هسخود نسرولوا یهابم ی هلبا فرش نالوا هدکناذ نس نعل

 یدید ی اظءو ی اتصع مدا لوا هدنلاوس ولد نسردبا ر ِف یی هلما

 مدادجاو 1 مهو ماد تفایل مه من یدا رع ند لود وب كي یا

 ساناا لّصفا اذه نودنا عز سانعم كعد ردراو هراکفا هلا

 مدعا ا كجاحمدآ لوا یدلیا اضق نتجاح هلبا حدم نی رح هلیمالک

 یقاجو لسمح طرفو یدادع: اه تسلباق مدع a نو ؟ حاقر

 اکب مغجهروص ى درب اکس ن هبیدسع ؟ رو 25 ناز هد دلع كحاح

 یدید مردیا لتفو لاله نس ك هسیارلیوس نالب رک او ربو ربخ ییسورغوط
 یشهفش» ندزوس ورغوط ندنن تبا لهسیا ودنا لاؤتس که ڼزه هتسک لوا

 دوخاب نسیم یاصع اکس نب هب رح جاجیدرو باوج وید نسخا
 شعرو باوجود ءیماظع مهو یا صع ےھ هدمخبدروصوب د نسام یاظع
 ردولرخ یمعل وا ی أضع هدناوح یدید رده لدا رم ندیاوجول كوا

 سار ندنسکیا ندنغیدلوا م ولعم مب رد وارمح یم وا یاظع هسحوب

 قتنیکیا بودبا رکفت ,دعهقثو مدقروق ود مردیا اطخ مهسیاردیارابتخا

 ردبا عفد یب ررمض كنيرپ لوا قعفنم كنسپ رب هکات مردیا رابتخا ندرب
 یدید مدرب و باوج هلمجولواو مدید

 هدنرافاقوس دادخب بولوالیدبث هلبارفهج یربزو دیشرلا نوراه تباکح)
 هدقاقوس بویاصات کالء..طلحررب ندنسلاها ناتسس هکر ایدروک نکر ارزک

 هقل رحوش هرفقعح نوراه روی دیارود كرهبد ییراورتسا بط نوعا اود

 وش اذهان بوراو هاب كمدآ لوا رقعج یدلباما ود تبا ه-هیطارپ

 كنهفیلخ ود روبدا بولطم کا اود ندنس ردراو تاع جوا هدمدآ

 ( ندنرابرفم )
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 یا و E 71 2 هروک نم باک هک شود هدب نک تاک ةد ف

 یدلنا تیانعو ناسحا هریذو

 یسکنا كنم رالغوا نوکر ی دا راو واعوا کیا كفارو دو# تاکح )

 لوادتمهدنفواوا هااغوا كود قارو دو هدنراک دتا تدوع ندتکم ندر

 هدک دروک ینو یلغوا كحوک یدلباسابلا سابات اقر ند هسفن هسلا نالوا

 یدلدا تءارف نس ة٤ رک تیآ ( هنو کدالواو مکلاوما ار تو" اري ۲

 نسرواوا هاتو ی دنس شد لغوا مب نسا بواوک قارو دو یردب

 لطااالو رونلاالو تاملطاا الو رم-صالاو یع الا ی وتسدامو ) هدک دید

 یردپ ندناوج تعرس وبشا كغجوج یدلبا تارق نبا ( رورطاالو
 جد هسا تاقرب عا نداوئا یکیدر دیک هنلغوا لو بولوا ت

 یدلیااطعا کا

 هجر هبفن> یا نوکرب هکر دیا تاور ن دفسو یا هعام نا تااکح)

 كنا ل وا ند زا ملکت اکب م هجوز ن بولک لجررب هنب رلت ضح هللا
 ماکت هلا م نس ید مهجوز مدتا نیع هقالط وید ےھشاب وس زوس هلبا

 هف دص ايشا عج مغیدل وا هکلام مهیا راروس زوس اکشن مدعم ندرعا

 هقن>وبا هدنفادروص وید م هدنا لصد نب ماما یدتا نیع ود نوساوا

 و 4 تدا ٿ وک e تیکراو یدو Es هدئنا وچ یراتر طح ۴

 هللا هجر نایفس هثدک لوا یددرکسرولوا هدناح لهحوز هنو ثناح

 نایفس هدک دلبا هدافا یلاوجو كنب رلتمطح ماما تودیک هن رلترمضح

 هقیئحایااب تولک هنا كنم زلت سطح ماماو ید هلا بص یرلترمضح

 نیع هلهجووسش یس هجوز هللا مداوب نسرویدبا ی هح ابا یجورف نس
 دک د لبا دارم هدخاّوموید نسشمریو یوتف ها ثنح مدعهرانانس راشعا

 ندادتا هلبا یسودنک كنس هجوز موق رع لجر هکنوج یرلترضح ماما
 هلا باطخ هنجوز لباقم اک وب د یف هجوز شع نیع هرزوا یملکت

 یتروع هرکضندک دع اْنیع بولوا لصاح ی واطم كحوژ هتشا شعا نيع

 نودنآ قاص)ا یر ضخ نایفس هدک درو باوجود اا

 هيلا راشم ب ود رولوا نايعو فشکنم هتلا اک س یش زم هد راوآ لدا مز

 ى دالا قیدصت یساوتفو نأ وف كارت تح |
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 ید یکب و قلو ی یکب هبلا موم الا دجا ن دنرلکدلبا وزرا تباذب
 صاراتخاو تباقا طاب كف ندن را داب ن وجحما كءهروک ییانبلا دجا |

 ناک هدسادنا هددهک یلروغان یتعد هدهرط# *هلیرب انیلا دج هللا تح ایس ||

 یسوبق كلاخ یدراو ه اخ نالوا هداروا بولوا لصا و هیارض> “ر زج |
 كباخ ود زايا یسوق كاخ هدنفووب هدک دلباقد ییویق هلفلوا شعب

 هب یبوف هلن ماپاو حالا ب نیک نداروا اپ هد هسا یدریو باوچ یاو
 ی وب بودا تجرم هاج کھیلا یوم راج نالوا دناخ قر هراولاب

 هع.بسل ند هطوا هیارخر .هدناخ لوا بورک هب ورگا ن داخ را.درب دجآ

 نس وو بوریک هب هطوا لوا ءان هنغب دم هلو لع یھ كج هدا ناکا

 ییوبق والا هنی-ب بواک ځد یکب هدنیفع كنوبو یدناب هیو وا بوباق
 یوق هاو نددت هج تحرم رادخ جد اکا هلکع | ماحره سا هبا قد

 بورس وک ی هطوا یتددلوا كلا و رلب دلا هب و را بور دحا

 بواوا لخاد هی هطوا یکی راید دردقوبلحم كح هدا تود هفشب ندنوب
 بوروطواژارب هدلاح یرلقدلوا هدملکارق خد یسکیا بوریو مالس هاو
 هدفدلوا نشورهطواو ید وڌ مو هرب هب هطوا یجاخ هدنامز یرلتجهب ووا

 e ىلع دقو بح ا نم ا. و هبفروتلا ن اک حایصعو هد ۳

 بعدرد جد یکب هدک دنا یو و یدوقوا نیس

 * ىلوو اع رج هلب ذ رع ۶ ییفا ناساب ییدلاییع راشا #

 مست یکب یدبد نسبم یکب نموهاب بوقلاق ندرب یغب داوا اش هدکدید
 هب رااحوب كراتو رای دابا هداهم بوشاپ یدید نسم ا نس بودیا
 بودبا عج دوقنرفا و قق هدنرا_ نی هدرلفداوا فقاو راج نالوا هدناخ

 قیفیک وب و یدلک هافر هدانز ندنرلب ولطم هن راح هلباا.طعا هبامملا یوم |

 75 ص هلاسحا هیطعو هص جد هن ےس اکیا تا هدلب لاو |!

 رلددتا تع رع هنن راهدلب هدعب توتاکا تدمر هدهدلب لوا

 ندنهاکتع نوحا كمروک یی رومعم كنهداد ر یر نداماخ تداکح )

 دن رع حاعا لوارکم یدنروک حاغارب هد قنزوا نکردیآ هداوب بوعیج

 ندقاز واوش هنن اک نالوا هدخاب هل شعا یباغا دولس یراکدد فالح

  قالخ هدهفیلخ روضح هد: دروص ود رد هشت هلو جاا ناب 8

 كن دعا داو كوا یدید ردفافو رع“ ودنا بدأب ندهوهن نظل



) ۹۱۲ ( 
 ات نا ا ی تست کن تماس سو تم سس ی تی یک ی و ی ی تب ات و

 ندنول یاد ردندت را؛هردو هتماو مول نکعاما ۰ ۳ نکل یدتا تافو

 رد هتءالا هلع ساب ای دا مع

 هلا یوم بولوا ماکب هلا ترازو یسورب هدنءان لیع اه تیاکح )
 تیل توراو هات كر زو ندهد دا وا ندسامحا كناتیعلا وبا لصالاق

 ,Ep ارحا كماررحاو عظعن همزالو ما تدمر هدم دخ هلا اڪ قرازو

 هراتیعلا و اند ناجح ر رو توت تقو > هن رزوا كواما ىدا ماعا

 تواوا د هس روصح ا 7 و انیعل اونا نوک رب یداوا تیاثعر الصا

 مردپ عب بولوا هج وتماک: نوکرب ردراو مرحد كحوکرب مب ر# الا هلل ابا

 رویلوا مادقا هسا اتم هدکاطآ هللا تموادم هدتمدخ كر زوو نس

 تشاشب و هجوئاکس ند فرط كلا ج نسرویدیارلتم دخ ناجو لدزااک او نس

 ندنروضح كلا نسرکاو مديد ردو وب یییدتلوا مر ورخ یدبد یروئاوا

 ردوو ید دروص یابد یروب ر وص تور دشارا س هسا وا باغ

 ( اش كدع یفدالو رےہ الو عالام دعا م تباا ) هدناوج مديد

 فوخ زد انا كىا لاو اهلا عا سا لور زو هدک دابا لع وید یددد

 هدافااکب سوا لدو صم هک ه رهو تا اتکا هلا قجردقولاتیعلاااب هلکعا

 هدعاسم هنس هلج ندتفرط لر زد هللا ناب ییلاطم ید اتیعلاوبا یدبد هلا

 بودا ندا مدن هب ودنک ییانیعلاوبا کدو یدنلوا ناسحاو

 یدمریآ ندا

 لات راتو ادع هن رب ند سا حالت ایعلا وبا تاللا دم مع ل یس و٥ ت: اکح (

 مود سه هتهلخو یدر دشا مادعا هدنادنزو ساح هل تمه ر و

 گر یه لو نداتیعلاوا نوک ر :یدلیا as اشاوود ی دژ ارا 9 ند درام ی هم مدآ

 رو هنک وف) ه دن رلهدد روک ود ییراو لربخیدلوالصد كتسود نالف

 یعوعس 0 اس وم اوج ول ك اعا ونا یدر و باو ود ) هہاع یە

 نسرر وک *یبشكک دس ل ھوا رسک رک او یک یال ندناتیعل باب هلءاوا

 را دون هدناوخ اتیعلاونا ی دانا دا ر یکعد مررودلوا سس تولد

 هرایعل اولا تودیا فاصلا یس وم هدک دید ( سمالاب افن تلتق اک ییلتفت

 یدلیا سابلا تلخ هلیا میظعت
 كو ورلبدیارمصاع»تاذلضافر هدنمانیی هلا الاد ج ارقد ج وا تاکح ) |

 یک روک هلب رار ربو وای سهاک كنب رو iE تک یا اکیا
E > ۳ 



۲ 394 [( 
 )تسنیم ا ا ااا توس سن تند زر

 ۳ نو جاوا, هروچ نس چ یفیاوا نج بلیت وعده ناماود
 قر هلو ارك ةت دن سفن ل: اوا هدرا درود ردراو یب اتک كالرا عب کشش

 بولد مرویط#ب ۰ یس 5 نانو نس در رس و بواد ىلا تبع یسو

 نبیرلت سضح )سو هبلع هللا لص یدنیامهون تیفیکرب مسی الاشاح
 د تب وراعیح اخترع لیلوا راد وب یاتکروتک ےھالا لوسر درج

 لع ترضح ,ا اطعا ه یلعترضحچد رلناو ید | ملسا هنن رلتلود

 را درو اصلا حالا ا: رھ هودد حوا ه دز راد دروب تعارف لاڪ رع

 ليام رف بیدا رشا ی رلرااع مو دد هلداتد وع A هرونم نن دم ھر یییلواو

 قد هلوالی وط هلب وب یربخوب ےب یراترمضحیبط قلا هللا دعو | مامارایدلبا |

 راد دویب ردنوع داوا یواح یتفدنلواقب دصت كنامرلا رخ ین
 مهعردبآتاقو ن یک اهنحوز تواوا درو رس اوو کیلو زا تیاکح ( :

 نسرکاهدناوج فد رح یددد كسراس 4 نسو رولوا رها كالاح ی

 جورخ هلیس وزرا اعم بسک ندنس هدلد یر كشارعا تباکح ) |

 فاتح ید دل وا بن اخو (ES ی هرکص ند: دمر بودا ترفاسمو :

 یدیاردبا لدو د یدلوا *ی 0

E)و رو“ > كنسلاو ك توو لجرر هد  

 رکااکس ن رک اهدنلاوسود رده رصن :هرمع دوخاب رد ورم وک

e قرم ريغ مهسا ها حارکارکا رول وفرمصنم مهساردا ٠ 

 مارکا هب اہک قوا او کد لاھ جو اش یمدج و كب اوج ول یدرب و

 ناندب ع.نوئو فلا هنس هک هدنروصوب زواوا ش لاخي .حاینا.دک دا |

 هسدازعا مارک ارکاورولک مزال قلوا فرمصنمرمغ یظل نابح هلیفاا

 قشم ندنطفل نيح یس هلکنایح ندنغج هلوا شا ك الها یبحر لوا |

 ۱ دولواقرصخو |

 فدرمشت یباش ملاع یراترمضح هثع هدا نمر قداص رفمج ماما تیاکع ) |أ
 تماس یر ندج زا وجهت و رب نرلبح كپبيا راشماما هدنراقدروج |
 ن اها مری ملی ی 7 هدک دید وه ا ٠

ES 



( 4۹۰ ) 
 ت___عععع____ يا

 هسلا نمهدبا كاردا قفواوارک او یتسقنا می دقن هنب ریلاع یا اخ سةنلاب

 ااه رعیدلبا شرس !:ا تبصو هبش :دالواذالواو هني دالواردق هتفواب

 ناعا اک نالوا لزا اک سوک سی ؛ قیفح دعد اما هکر دوب یی ويعم

 كئسو مدا ناسا هکبر لكنسو م هر زوا كل سو كند كاس و مدا

 كنس کا مدیا ناسعا هنس هلج كنک,د روتک ندکب رندمالساوناعا میارش

 ليف تعافش اکب م هسدا رم هو ر ارک اوت ؛واهسق مهسب اروش ربا هکتقو

 اک لوا ندرراک عدکنما نیلوا كنس نار ز هعنا سومارق هدنمایف مود نب و

 اعض رعهدعب عهدنرزوا امكم السا ا هیاع يه وب ول: سن مدت تعب

 هدلاص رعناونعو رب روید دعا نم و لد ن٥ ر الا هلل هنن  رزوا دويل مع

 عبت نم نیلا ها بز لوسرو نی نییبنلا عاخو هلوسرو هللا هل دبع ند ىلا

 ند هروڏم هسش له روک ذم کادو ید2ا وقد عدرو نار۶ لوالا

 تشندشافو كةت یدلنا تافو هددته هللا لوصو هدنهو تصمن

 زو ص هنس ك هداب زالب و ناصف الب داک دمالسااو هولصاا ياع ین

 راصخا نالوا نيعم هوم دنفا مالسلاو هالصلا هيلع مع هحاوخ و ردشتا

 رد دالوا كنا حو الع ناناوارکذ یتارمضح نیعجا ےھیلع هلل ناوضر |

 زو-س ترک هب هر و مه ده یرات رم طح اسو هلع هللا یلص مرتح ینهکاتق و

 بکار بواوا دنم احر ب رامرو- لوز هن راودنک لئاقرب ره هدنراقد

 مالسااو هولصاا هیلع اع دحاوخ یدیازرواب راص هر هات یراق داوا

 دکسا هقانرادروم ردروم أم لوا ارزرکغارب یی هقان یرلت سطح دذا

 یدبح كمنع هللای حر یراصاا تولایآترضحو یدلک هر وا ین راد

 تیاده نرضح یدیا م <S نالوا بس هنصالخندلدرد كعد ئالم

 رکذ مد قه ندن رلنلود ترڪ ل دفا تایل | یکزا هیلع داف اب مک

 نانجراد- .ع یتارضح ن زکر اصدا هدنعحیلاصاا كلاعص رعناشلوا

 دعو هقد یرلت مضح نجلا دبع رب دتا هرواسشم هل رلت مضح فوع
 ی دعا بیس سا ر دن وک هب یوج یابک اخ توان ر و هلتحر رب هيلع

 كنا نلاصع رع نودا راتخا یتاذرپ هدن مان یل وبا ندراصذا هورک هث و

 هلع ناشسلاعین بوقیج هلوب هلبا ذخا یلاصرعییبلوبا رلید ردنوک هليا

 یدشا قد اصت هد نولس ب ھاو هنن راترمضح نج زا ةاوداص

 روضح بواب یی لیلا ران يلا ىزا هيلع تداعس بحاصو



) 4۹*۶ ۱( 

 هدکب دید زد واز هدنرخاو اسد نوعا كنم اتغارف ندرازآ وردغ

 هی" نلاهاو هک رابع تد و ومدرافی نادر طاخیی ءزوک نم تان ن کال
 نکن اهدکلهروضح مک>زونهیدبد مدتا مرعودص3 هززوا كعيا مع

 نارد ید تالاق ید یربا تو شواصیصرعوتاع تاکلم یلاعت هتردس
 هن یرطعد هک بودن ا رارقاو ناعا هر هيلا تنادحو عب ۱٩۷۶ عام

 ردعوق رم کاله ندیااسکایپ هیطعم *هیکالوا ی دابا سالا هوسک ددع یدب
 هزونهه شدم هدتفواوای دتا تع رع هدفرط برب یوفلاقند هکم هدعد

 موق رم كلم یدیاراو یراکب وص هب ءام نیسعر طعد بویلوا تراعهد

 یر و برد ندامکحو الع نانلوارکذ و یدلنا لوزن هنیماا سأر هلیسودرا
 ذاا هلبا مادعایران آ کال« ضرغ اب و هکعا ناکناهدمافموب بولیرپآ
 راب دا هدهاع» هل رب 7 هکعاعا تعارو ندرت وت هد هس ردا جد

 هبا مکحوالګوب بورغاح یا رب زو هدقداوا ففاو هد رادص و ؛ارلن و ال

 زارویقیک ن وجت رنارب لب نکی جاست هش راتنکح و مولع رانا نم یداوا هن
 رب زویدد زویلوا قیبم هدس ه یرارآ تخا نودعا ناکسا لع شاو

 مدقع ندن قل م رت ر زولاا با هدک هدعاهدافا همه لا یوم ااوس كهاشذاب

 دعا داوا وش مزب ید هل اروک ذه تد راربد هتک کا هک تز دلوا

 هلع هللا صد هتعسارولوا فرمذم هلبا عب كناذرب هدنامزرخآ هعش

 رد داعتو تاود كعا نانعا کا هلبالاردا یناشیلاع زیمغت لوا زرد اسو

 زب هدنس اجر رارواوآ ق الم نهدالوادوخاب زرواوا ق الم هربمغپ لوازب
 هرزوا قنلاق هد اروا ید یسودنک هدک دت-شبا یئ الک ور زو رابدید

 یاخاع هدنکن داك قو تلحتر ند بوک نخ لس هک اتو یدلبا تع نع

 داناو سەرپ زو ەتو ى کو تاسو "ریل ندارو رب مها یوم

 هی هیضقلیصم هلبالوتسندرزویتیفیک ئالم رلبدرپ و باوج هک هود
 ب ونلکا هدروکذم لحم در لاد ص هتماقا یخدلوا هدف دلوا فقاو

 فور دغااش لزیمددعروشرد هعرادقم ناارکح واع سعدی ناکسا

 كنامرلا رخآ ین هلیساطعا لر نخ لافو هب راحررب هنرن ره كناوذقحهلاقو

 ن د-دفرط هلا هتل و صا قرا تع اقا هدروک ذم لع ردق هب

 هناذ نالواربک ماع هدنراګا بودا متخ هللا بهذ تخ ور رک لاھ طر عر
 ی اع رع هديا رو شالوا هاتفو كثب رترمضح لارا ڈ٥ یئ رک ااظعالاب

 ) سناب (



(4۳ ( 
 تست تست ETD ی سس سس سس سن تاتو یو تست سو

 هلهع رواوا تعد هداب كيبنوا هلس اح قلا مدآنوا ند هدلب رهارز

 هنرکسع هراس دارفا هجر دەت یتددلوا كيزوب ماعو کج هدر و رددږعد

 قجهر دشفصیدآر ادعلوا هساوا ید یلثم هکلبو ینعض كلوب لقاال یس

 یلمو قوا تک ر حو رفسو ریس هلبا رادقم ون همش ندنفج هیع و لع

 هکمرو نه کاله هکاستقو یهتنا لات هدد للا ردلکد روصتمقعسالوط |
 لابقتسا یکلم والم یسا اها كز ندا تل یس هنکش هدنکب داک هاهم رکھ ||

 هدنناب بودا بضغو بوتمبا ندنراروط وب كرانوب تال رایدعا ےظءآو |ا

 ندعتوطس مب هل نسمروب روک یتعلخ كن هدلب وب هنب رب زو مانبزاع قالوا |

 | دویب كرس رد, رغ موقرلن وب مهاشداپ ر زو یدید رابدق روق ندرکسع هنو |
 | رد راو یس هن اخ رب كل رلن ویو را زاب قافوچ یتنطاس لوصاو بادآنکغید ||
 ۱ هب هر اس قد الخ هللا روک ذم هن اخ قاخ كن هدلب و رار د هبعک هنسا كز ۱ |

 | یدراردا هده” هرلنا رد راو یرلعنص هد: كن هبفک و رازدنا ريفا

 | مده هک نو ردن وق هب اڪ! نب رک اسع کالم یدابا اطعا باوج

 | یرلترضحیاعتو هزاعس قح هدک دابا ترن هکعا للو قلاجرویس نساسدو

 ا ندور کج ورا ا یا لساناو ه ز وی
 : یدلش اب هکعا ناب رج وص شد وق ندن راکلد كن روو ندن رلق الودو

 | هظلر هدنناب هک یدبا هد هجر درب یسد-هب رک *هعاز لر وصندبا نایرج |

 سا هنر زو هدکدروک ی لاحوا اله یدسا نه هل وا ردتقم هست هتهز وطوا

 | هار یدرب دتاعج هت روضح ییابطاو ابمگ> نالوا « دننیس«بودیا
 | رومازن و رلب کیچ هجتراخ یس هلج بویم هروطهدنناب کاکام ند دم» رک

 یس العا وب تکلم زرواب هدیا ح الع هض نمو هضراع نالوا ند هیضرا

 | ندرلنو كلمرابدرپ و باوجود زرازجاع ندنجالع كيو رب ردپ و اع”
 ۱ یس رب نداکح دم رب شنل وا سیم هک دنکی ضرر بواوا ییویام

 ھوا ردا قردصت یب كالهرکا ےکج هیلپ وس یسربنس بولک هری زو
 | وب رب زو یدید مراد وس هدننواخ كکلمیتوب و رولو صالخ نددردوب
 ید تا لاخدا. هنتولخ کلم یروک .میکح بولوارورسج دک دنیا
 هدردوب نس كن ندا نالوحهدکنورد کش كالا تویلشا هژوس ےکح

 ردلاع هب واقرارسا یرلترمهح هناش یادت ر كسو یدتاراتفرک

 | تکح هدیا هنسلابهاو هد و و راعبح ندکر طاخ یب هروک ذم تان
 حس تجسم سس ا مس صحت حسب صج
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۲ ۹۲ ( 

 مدا ندا ۵ داوا هر 5 اي کا یه دلوا هسا ی یا عبادو هڏا رکل وف ىج

 هد نینم و٣ا ربعااب هنلاو "رک را روس عجب هد رود روهص> 0 رک 4 اوو هللا

 یجد مسالم اه ها رلناو ردووب یر ج 1 یقرهلرا ی ك رها 6:

 ندزکناود دخ اوه نالواعفاو 4 اراضحا هیکالود روصح یقیردٌسم وا

 مدتا تراس هپ هب وجا مکید رو نوڪ دن وا برقا هت او صالح

 واد تا ۳۰ هدمروص> یتدا تیاعس و هلا كو عیبرا هةل یدد

 ی وس ص یاس موق سم لجر مدتا راضحا بععرد هلکعا نامرف اکہ |[

 ید. شع ارارف ولا ىغوتلا ك . جوا ر دمار لع ع ےب و هنلاو هدک دروک

 مب ول ىب م الغ یدللا لا* وس تور دنوص مال هه. هدنکب دید

 هلف وخ رها در اش مدارا ارذ بواا قنونلا تك حوا كو ودیا

 نكس هه و5 ر لدحر روصم هګ زب ون اوج ود م دتا كرادت ی هتسدوب 1

 ها رکا نیم *ولاربماارهدک دید ی ها سعاب یوم كمالغو هکمزیسا ۱

 هج هغدو مدانا اربا نتهذ ندن وا كيب جوا ینیدلاو مدا وفع ىه رج |ا

 نالوا 7 نو هلب وع كنمرح كم الغ یدید مرد و یجد نولا كيب حوا

 كم ر و ,نوتلا كيب حوا رهید نکیا ردنا تمانفک یساربا كوتلا لب جوا 1

 فارسنا نیم "ولاریمااب لب هدقد روص هول ود ردرلکد ا هدع رک

 1 تاط> بورەك رک روضح نوا ك حوا مکید رب و ًارخ "ومول ردلکد 7

 روضحت انوذ ام تولد رد رکشت كدغددلوا بیس مالغوب هر هظع هرکیلاع

 دیک دنا رکذ یرو نم لجر دکان هل روصتم و تویح ندهفالخ

 یدآرزوم مدمروک مدآ بلقاا یوق ۴ عتراباکی :

 هما ناوضر زاصنا هورک ردنا رک ذ هدنیانک مان مالعا یبطرق ماما ت تداکح)

 نالوا هدتم دخ كهاشداب نالوا هدنمان لوالا عن نیعجا یمیلع لام

 هيما هایند روک ز دمع چک اکا كح انا ردیدالوا لزامکح و الع

 کام نالوار مین تب ندو تکلما رفت شب نالوا ثت او کاج

 ندنه کم هلا تاد | نسور ندنس ارزو نوعا كم روک نوشالوط ۱

 ندنسالعو ابك كز مدل ینیدارغواره یتداع كموق رعتالهویدلبا جورخ
 هدنسودرا هه ندنرکاسع دارفا راي ىدا رولآ ر ارب هننا رفت نوا

 ههه رد ریعج بدل یدیا شعا عمع مدآ كس دره قرهوا لاعو ےکح ٣

 زدک رک: قمالوادا رع یددع ب 7 وا هانک ندقوجكي یرس كز ویو

 ( ارز )
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 یژزل-فدلا بواوا یضار ةلوفوب هلج رلید رویهدبا تغارف ندرفس “هلا
 هدانز ید تو.وا ییصاز هرادع)وا هدن لک دادا رم ثعادر هزا ون ېره

 هاه یداماد هل-هلوا یوعس» كاما یرارصا كدافادود مريس ایس

 كنتسرف ك هست اع ارک ١ تبا لوبق بول | یرهمم یراکدر وهلو رک بوکچ
 هد ع ادا قنید امام هساردازارفا یفردلوا نب د ناق )یک اكر منم تاکیدریو

 لذ اماد هدکد شوا نوب راب دروبس نس يمهریآ « وطخ رب ندلحم یقیدلوا
 بسغعرد نود رانوسهسا ی هلتسوب ماماا ناما تودیک نادنشاب لع

 یدلوایضار
 كنهيعاب هدنفح لحزر هب هّقیلخ روصتم هک یدتیالقن میر تیاکسح)
 همیلخ یارو دم صف رل دا تیاعتسو رکود ردراو یلام رقاو تناما

 نالوا هدک دند كس قرهلوا یبادو كنهيمانببو دروتک هنب روض>

 بوی دناک:شالتو ریغتالتصا ةهوق مع لر هدنکیذید تیا علت لام

 هدر ملک د روصتم یدید " کشت راو كل هیتما ی کیان نیت وا ربعآاب

 یدند ملکد ید یرلرصو دنا دروص رارگتود یرلندتا یصو ی لس

 | یی رالامنالواهدم دنع ما كنها ردقو رکتاصوو تئارو هکنوح

 بوراو هرکفت زارت روصتم هدک دید "رکسرودرویب بلط هلبا یعرش دنس هلو غ

 یی رام نیم اکارابتیاذخا هلبا طظ یل ام ندنیلس دیما تب بوری دلاق یشابهدعب
 ربع | یی روک ذم ص ی دد یکجهدنا عضو هل 1ا توب هلا ذخا نداح مت ږل ول

 هيم یبلاومایراک دتا هعلدو هدم دنع منباماردی رغوطو ام رک ز وسوب نیم وا
 هل داع هندی فن دلوا نیل اوها یرلک دنا بصعو رخ | ندنیس# هلا لط كن

 بصغ ندی هلا مظو تنایخ كن هما ىب ار ز رواک مزال نکلیا هم اقا

 یدبا راو: دیر هضا اخ لاوما كنب ز ودننک هقشد ندلاوما یرلک دعا

 لر ول عیب را توقان اکب هرکضد دقدراو هرکفن رفاو روصتم هدناوح ولد

 یدید "رم دبا تابئاو باما یشزرب هرزوا كلوت رب یدلبوس ورغوط
 راوكتحاحرب ندزب كس تولوا هح وتم هلتش اشد هم وق مع صع هدو

 حر یس کا ند کل ود تانج نم ولا زهما اب من هدنل اوس ول د ردیم

 تفلم هد "رکل اع روض> "رکروت تصخر هزک لوو یس رت مردنا زا و

 هل وضو تع رس كع وکم مع ها رپ رح هنفرط اتبعو دالوا ری دلوا

 زد راشلوا التم هن ورد باذع نوا متن رلنا ارز رک روپ نام رفو ته
CC IEEE E I BEETS 
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 | فبل هك : رافدرو- مدا لو. لصد ییندامش گلم دآ کی اا ۹

 | تیاورندنرلت سطح ماما یی هیاک>وب هح رکا یدتات وکسبود | فاصذا

 | یراک دنا تافو اسو ع هليا لوو مدد يکليضاق كهبل اراش ہد هوا رارد,ا

 | هتسب ندعاما تیاور و رونلوا ارجا هدنروض> كنبضاق تاهش زدرومشم

 | رونوا نط یلوا ندالیبف ومس یدانشما هعاما بولوا هدئعح كنس |

 لاج هدنع م اولا

 یدبا راو یسو شم وف ناوجرپ كنیرت مضح هفینح وامام تباکح)
 یس 71# ھچک نالف ندهفو-ک لهان مامااب بولک هماماروصضح

 رارو پدیا بلط رهم هدا ز ندملمح ندخ مرو دیادارص كابا حوزت

 یرلن سضح ماما یدید ردقوت مرادتقا دکع رو ىنا رادءلوا شسلا ےب

 ندنسا و یزد هسیاردبا رومطقواوم هبولطم ل” راع»ا تا هراخشهاراو |ا

 تودبا اغا تکی را درو لزا لاو هبسب | لرل هک هرهو تئا باط
 ناوجرطدتادءع هلکءر و نذا یسلو نویتسا یزق هلکعا رومط قیاطم

 | نوحما یروصق مدرو ییزار_ كرهم ناناوا هلواقم ماماد بولک هماما رارکت |ا

 ربجاکب هرزوا كا هیدأت امانت یرهم بویلوا یضار هلم جورب مدتسا لمم |

 روصو ردب الوفیوص كلوب فان هدن اوج یرل ترک ح ماعا ید ید رار و دیا

 یکجروب نمک تقو قو چ كپ تامدأت هلبا ضارفتسا ندکبابحا یالق |[
 ٩ یره» هیعب هلمحو یرا هداراو i كماما روک ذم ناوج یدبد نسردوا ۰

 كنرلت درت > ماما ەر کصذ دقدلوا فافزو ما ساو ضارفتاندنسابحا صعد |

 ک دوونن ادب وبق كنس هت اخ تویلبا ارکتسا رک راب حاق ر هللا قیرعد ||

 روک هدنکوا یروبث یرفس بایساو باوئاو شیرارمک رابارک یتاعلعتم كرف

 هادا یععا كن هدبیعد هدلبر هدنرالاوس ندداماد ویدرد هو هدنراکد

۱۱ 

 لوابو-]) یهجوزردراو ماهلعتوابرقاو نام اخو هناخ هدمدلب نالفیب

 ندم اما ترضح بوک شالت هتناقلعتمو هرق هدنکیدید رکچهدنک هپ هدلب

 ردیک رولا هل یکی دتسا ر دیلایعو یسد-حوز هدنراکدلبا اتفتساو لاوس

 یر وبد اهدا هزاحهن رم هدن ارمص هن-ها رد لم هعرکز ماما اب رل درو 0

 قبض یراتخا یرفس نوزوآ رک وکیوک كرس هدنرلکدلیا دادتسا ندماما |
 ایپ ند رهه دئاز ندداتعم یکىدرو ه سس یس دعنا ضط ءو وند: اح

 هک دناش رگیدیادر هلا نکن ظاح بیط یرهم یکفیدلا مردبا نظ روس دنا 3

: 
 س ج سب ر جج اا  sae weهک

COU) " 



) ۸۹ ( 
<< 

 كاءهدلاو هدننیدید تبا یس هغد رش هعف لکزاو ندمشم ییانغژزعا
 هناهفف سلاح هلا تعارف ندادوسلوا بودا لاثتما هنعصاو ةن رها

 یدید یداعاب هر هجرد تاک.دروکو ی یراب ت رطح مدتنا تتفر الم

 زکرو هزاغا در یتوص ےکب دنیا ند زسوش بولوا دنساحررارک

 كنس ار ز رداکد لداق ما رارکت یهزاغا لوا منب هدکیدلنا زاتود

 ولد م دتا قشم ندکلام ماما ہوا توت رک وا ندن یی هوب دارم

 ىدا. قة تود ردک وش

 یەفنحوا ماما عید یپج اع كنو ةا روصم ند هی سابع تاکح )

 روک ذهن یرلنر طح هیلاراشم ماما نوکر یداهرزواتوادع بومه وف

 قي نینم وا ماا عبر هد بعص یانئا نکیا هدنروضح كن هفيلخ میر

 ردا تلاش هننرلت رمشح هع هللا ىطر سایعنا لد كبس هقنحوا

 هللا ءاشنا هرکص نوک یکارب هدعب ه-دنا نی مدآرب هدشل وڌ لرک دحارز

 هی ا نوی-اوا ل هزا وجو هقتح وا واح هسا ا بولد

 ك ءر ی رلت رطح م اما ید درر و یوتف ودد ردمز ال قلوا لصتم

 ر دقو كعب كنسهدسات باقر عیب روب نینمولاربمااد قرهلواباوج هنضارتعا

 یرلت رطح ماما هلکع ادا رح یحاسصاا كنود هل یدند روییدبآ نط

 راردبا نیع هرزوا كجا تعیاکس هدروضح كنس قلخ بو وب لیص
 ییباتعییو راردنااتلتسا يب راع نود ها ءاشنا هدرة دز او هش رالزبم هدعب

 نس عبرا بولوا نادنخرفاو هقیلخ هدسک دید رلوا ثناح بودیا حس
 یدید نس نم هقرح هش اب لتا ك ارز هعا هضرا هم هلا هفت ورا

 هدنروطح كن رلت مضح هلا راشم ماما موق مع میبد تب اکح)

 تدا مشكلا یرلت سطح ماما هد کد أ تداهشنو-صا صوصخرب

 روص:ءقرەلوا رسکنمو نوع عیب ر ندنسم هوا لو بق كن دا مش رل, درویبدر

 هروص:» ساع مدنا ماما یدلبا تیاکش ندماما بوراوەب هفیاخ

 یدلنا لا و-وبد دعا لود نوعن یتندامش كءیر مزب ماهااب هدنرلفدراو

 یکیدیدجس هلوک و یسهدن كن رات رضح هفیاخنم نیتم*ولاربمااب هدشاوج
 رک ولع دبع لزمس عقاولایفرکا مدنشیا هلا الوقف ندنناسلودنک كعیر

 زلوا لویعم یتدامش هنیرزوارح دبع هلمجو یییدلروب زکلاع مولعم هسبا |
 الو نکی دوم نالب هدا لک د رک هلوک ل زس حر هد الا سفنرکاو ۱
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 نجلا مراطخا هلمج ولوا :زمسمنب نیتمولارممااب هللاوال یدید یک دلی وس |

 زس مضرغو ردن وګا یه انا اسر نرضح یاضرو یراب یاضر

 اع اا مديد رد ز کم واعم ید رس مدام منی و ردکعا رم

 اليسا هیم رح كا دعب اجو مدتا لڳ ندنیمرح بم 2 هک دو ی كس

 تموکح اکس و علط نا هدنکب ذاک هک اب یروس جان و مدروک هب رک یس

 یدر وربخهزب یدادعتسا هنس هراداكنهربک ت الور و روب روک زا نیمرح

 كنماعنا نالوا .دکم> كنسلحاحو مدتا هيج وت یتموکح نیفارع بوبد

 مدرتسوک ینتروص شاوا هلبا كاا كنس درج یمیج وڏو نوچ دابدزا
 یدرر و تصخرو نذا اکب ود تیکری از هلا حاج راو
 نوا هدک دتبا تافو یراترمض> زب زعلا دبع نیا رع لداع هفیلخ تب اکح)

 یدتاتباصاننارمم راشد عبرو فصذ هس رب ره بوااق یدالوا تک راز

 هد: رره یدلاق یدالواررب نوا تلدک هدک دعا تافو كنلا دبع نبا ماشه

 یدقار ثارمم نو لا كيب زویهرک نوانانلوا رهعت ن ویله رب نعي كد : رک كيب

 ید هلج بویلوا یسل وا رعد هدن را ا كنیدالوا لزب نعلا دبع نا رع

 رج یی ولتآ رفن زو هللا لیبسق یسب رپ ندنرلا تح.رایدیا نداسینغا
 یسلوا غرب ج” هدرا جا كني رللغوا كم اه یدردن وک هیارغ بوما

 یدبا ردنا تفاقا هک | ی ىح رلب درا رود یس هلج ی دیغ ول ۱

 ملا زیرا ری دقت كلذ |
 ندهن دما ق ها هدرامن فصد نوک ربهک ردالقن نودجناتیاکح) |

 ودنکن دنفبدلوا كلا منلو بولک قوش هععبط نکداردپ-ک هعشلا ضا

 كتسدرب كن هنااخ اکا مدیاردا عرتو ییذث بویقوا تاجا صعب هم و دنک

 قسافا بودا زوا یاب تاذرب لام هرارجا یلاقص پولیجآ ی هر

 هجو ی یاوذ نالوا هده یا قول دعا تعاسا بويعا هلیاوب یب هنو مر

 انعر ید مفي دوق وا مرهرکصذ د رازآو تاتعاکب بولد دانا یداتمورادب

 كنهرع) ۍدا لکد شاوا عوعم* هزاغا هلبوا رمعلا هک ی دتا غلا |

 زکد روسی لیصح تقون یءزاغا نس>وب لادن ها علصا یوراو هتل ||

 هرل نو مدیا راکسوه تیافب هکل هدنااوخ هدنتقو مغلناوج هدناوج مديد

 | هدد داوا هفداو هع” ا حو مدیاردبا ق وسع ندرلبا بودا تمدح

 راتعا یاف وح ا ال سوا هاوا جو وب هدایت ملعوا ےن

 ( ر ار
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 تن سس سس بش ی زی شا نیما سس تن تعدد ص و دا

 هل ره,د:ه> ل اشۋ ك ونک یدتا راطخا و رک ذن هز ر وا یقرشو

 تاطخنسحو فر.طات ندنفرط هةل ولد تا ضرع هسا راو ك:>اح

 ندزیطنل لزم اوج مزب نیم ولا رشا بورپ و باوج مهارا هدق دئلوا

 هلد اعم نالوا هيو هلل اصااخ ركع روح ام لوس ا هک اراک
 هزبس ین آ هلین اسجا عتاد ردراو ےن ر خم ءزمس ےب نکل زدہ درک
 ندجا> رد ندد# وا مالک تلکحه ماد وس هز هدک دید رز كَء اهداف

 یخد ندنا نیم ؤ٣لا رماان من هدک دتا لاوس هفیلخ ود ر دېم وتکم ید

 تواواراسم مشو لعح تاغ جا هلرسعد جاجا ق هفیلخ ید د ردیفع

 هدق دعیح هحراخ ندساح ایش التم مد هحرد كح دیمروک یرب ید دصاب

 كا یدعتو ردغو ملط یاو نش نینتولارااب تویلشا هزوس ممهارپا

 نیمرح ال اح لدتا طلسم هنيه مس نیمرحخ بودا نانعلا قاطم هرزوا

 ةا مزال قب د اعر قز هلوا راصااو رح امم ءاناو مار ک ناا هدنیشب رش

 باز وج یروجورازآ e ليکنو ربتح یرلدو رد دوج وم تاوذ
 طیلست هث رارزوا كت هروک که رایخا ی هيه اش رارشا ق اطرب ند المح

 نسکح هر و تاوخ هل هف>ح باح هدناب ول نیتمولا ربمااب للا قلا یدلبا

 لدلب وسنالر قی هعلط نا ا ندرکفت تدمر كالا دبع هدک دید

 معزو نط ردراو هدنس ی هن نح قالخا نال وا دوج وه هدنس حاج

 ولد رد داع یکسا كح اکا نط رخ هدنعح لهاات هل و و اب

 تو و ندءارط ضا مدل اف ندم 7 هکر ید مهار یدابا رب دز ی و

 هداروب بواک شواحر ندم هق زاهدی د ده هرسٌغط تولو لاج و

 بودا توعد ىج اجو یدن روطوا هدلګ رب هدنن اب وف نب ود روطوا

 هک لب وڈ رل دد | هثداعو توا> نادم رفاو یدرول وک ها كن هغعاخ رار ۳

 سم وا ترا بع ند ترک اذم راد مل رک ر ی رلت وص یراک دشاب و

 یس هدعب ید اق مهعش هدع> هلوا راتف ۳ اح رب بودیا مزج نیش
 ندورعاحا> ن رکا ررک ندو و رادد ر ءاح هیو رګ ا ی ولد رویتسا هفیاح

 بوو اندنس هزوا لعیع یا لا هخاصء هلبو یداک و شراق اکر نویح

 ین بو کا راجعا ریست هر هلم اعم وب یدید مهار اب لارج e نسحا

 روطوا ادا ین هيام! د راو داد کل هةیلخو را مديد زود دیا | نتسا

 هنس ةعشا قصن کلک دلی وس هعلط ن اا بودا داعقا هدلح ميد
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 ۵ ال >ح 5 رد نام رفو صا الب هلب و نکبا رد دارج یہا توو

 هسوسوو سالا هب هفیاخ هللا لالدتسا ندع كل هعظع "درد اح رب هدنشاک

 هب هقیلخ روضح هسع رح یدااا-طعا ندا هناوخد كنهعارحنولک

 رومظ هئد احر ندکشیاک نام رفو رعایت هلوب هع رحاب كاروام هدفدراو
 هلا رح رح : راو هس وس و نینم وا مهااب هک رح ید.د رد و كعا

 0 کا نیش داوا ےک مدرک دا هدافا ه "رکدا کا هګ دقا ندنوب ك ]

 0 مدروت 3 ۰ "کلا هاکردو مداوب یئاذ نالوا مار ؟لاتارهع ر اج رکءددروس و ژرا

 | جی هام هک فا رروب تصحر سا صابلا هم ركع ر ؟اج فلس

 هن روصح ۵ هم رکع بوتاوا ظوطع تاع .aa هدک درد د ند رودزول

 هب هک رح س هم رکعاب تودنا صا ی دود هد بد رورو باح

 ۱ مهو دنا رطضا لارع مه یداوا مع لاتو هدکفح ودنک گر كمارکا

 ۱ ارحا زا 2 کر هسا هره كدوصعء داوا راتفرک هد س كا السو ع 1

 یبس ه رورسط جخاوح نالوا یطتعم ید هه رکسع ید روت نو-سالوا

 یقامساو هدعاسم ندخفرط هقیلخ هنت ال وسم وک هليا ررګ هب هقرور ۱

 ین رلتلایا ناجا رذاو درام راو هر رج هل. سا طعا ید نوتسلا كس نواو

 ماد“ او انا هد هرب رج ەسدازىسار د E گن هک رح بودا هيجول

 بودا اعد هد هدا روّضح ه-هرک-عیدرد هلا لارع ودا رتسا ترا

 تدان € داوا كىا ند "رکنلود فرط گرم كن هک رح نوا زبمااب

 هر نی> نالوا ییرومأم یا ردلکد ۲ تو كعا صیعث کیلو یاسحاو

 | رورسموابیطءند هفیلخ روضح هدیسکیا یدید مردیا اتا هدنتم وکح

 رلب دل وا مزاع فكن “ل توص توهیح

 شییرانرمطح هلع هللا یطر رز ن هللا دب ء قیعسبام هیاع اط حاجتاکح)

 لہع بولار ار ییاراباثج در ط نر رع ی ىد ھار 1 ۵ رگصا دک دتا درس

 هدک درک هب دو مر جا و یدانا ت 5 نع هو رط كلاورم نا كالا

 هد وتسو تورم بح اصو بدا لحر ر ںد زاجاکس ی نیم ولا ريما ا

 رار د هعلط ن دج ی میهارا هنجسا مدرونک تاذرب تع اط لهاو ترس

 مردی ااحری كراش ناس> یتداوا ناباش كل شم او ریو گرا نینمولاریم اب

 دن رو ص> ی ۶ را بول دلدردتا رک دن نح هو ن س ابا ا هقیلج یدد

E5ا ا لا  E Eقالخاو ی“ س ا نالوا ر والعم مر  

i فرمشژو 0 
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 تا تدوء نداروا بود ی سنح الو هل راز در دحو

 ن وا بوراو هنغاوق له رح هرزوا یرما هدیس هب راج یدید

 راجهانو سو تولوا طاخ ناڈو رپ هدک دنشایوب هع رح یدلبا ارجااماع
 رارگن ندهب راج ولد ردسیغاذ کی دا سدح هلت م رغب ما رکلا تابع

 راو ارس ه هدر هلماععو رس هتشا م ہدنکب تلنا لاح فاشکتسا

 یدبد ردفا کلا تابع راح یسافخ مسا هدرکتلود دنع كناذرگفدروب

 | یب هدلب هوجو بولاق ندنرر بتعرد هع رخ یدننک یدنود ه راجو
 | رل داک هتسوبق كسح ینیداوا كنفمرکع بواوا راوسس هلجح راضحالاب

 | هدن دروک یبهدلبوج وویلا وههرکع رل:درک هور ګا بور دچآ ییوبقو
 ندرلنا ندهد داوا سوپ س الب و لاح ناش: رپ تب اغ هد سدح قضم

 | بوایراص هبهمرکعو بودرکس نامه هغ رح یدکایغاشا شاب نونات وا
 یدع“ كيو بودی ھت ۵-مرکع یدلشاب هکر وا ند و و ندی شاب

 ٩ ندهر تصو.ثاهرب ندر نکیا لاکر زکبضغو ےشخ هزب نوساوا هن یلصا
 | تازاحءوس نالوا اکس ےب وندکمرک نالوااکدكنس دک د د یدتیا روهظ

 | ین دن كن هم رکع ه٤ رج یدرب و باوج ودد یدتا تشد ندا اکمو

 نون نوب هم رکع یدلبا مما هناینادنز یمروا هنغانا ودنک بورب دلا
 ِ یدندنوساوا دراع هداکب ترضم نالوا طور اعاکتمو دیک درد رک مرو

 || ندرب یسهلج یدرب و نیب نومسچک ندتینوب بویلوا یضار همرکعا
 كقیک هیس هناخ ن ودا عادو همرکع را, دلک هتغانوق كنه "رح بوقیح

 | م وک ندکآ اح وب كنسنب بویمرپ و تصخر هسعز> هد دب اداره
 : ا هداتز ندای دا نل طب تست ندکع تش نالوا لهح وز اص وصخ

 تم دخ هسقس ۳ رار هعرحوتووو هماج یب هفرکع تولد مردیا

 لاوماواسکا ه رخاف عاخو هدی ج باوثا هی هم رکعرب-مطتلادعب و یدلیا

 ید هن-هحوز كل همرکعو یدراو هنس هناخ رار تودنااطعا هل زج

 عاتسا هلیغ الو نعي دلوا رکشنم ندنسودنک كنامیاا ىعوم هللا راذنعا
 هر هقیاح هاک رد را رب رک نوک حاقرب یدعا تدو-ع هاتف هراس هکدغا

 ن نایلس هل_هلوا یضار ید لوا بودنااجرند دمرکع هچ رح یني راغی
 1 تع نعهنسهناتسا کت هف.اخو رغوط ندا داوا هد هلهر هدفواوا کالا دع

 | تنهررجرمماهدن راک دلبانآ ذیتسا هاوخ د ه هةراخرودن
 مس مس ری تم ص3 دم صحت ست صحیح سس سی
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 ن تن بست تاتو انا تان تا بتا تست ول تل لس تنش تق

 د. نب نایلس ورخ و دط ملا رم یتسورفس كرو زاسو ممظنت یسهمزال

 ھ٤ رح یدلدا ناذی.تسا توراو هب هفیاخ هاکرد و تسع عهنفرط اکا

 >درصاخ مزب تواوا ظ و طعم هک دک ندی دلوا يوا كرا ياس لصالا ف

 هتفووب نوع هع رحاب هدق دلوا لخاد هنروض>یدر و تصخر هلوخد

 يذم لا ما اب هد دانا لاوس ها ود ل دک هزر ط م زب "لرکدک ردو

 كاکءرک روض = قاناش رو لاح ءوس نالوا قحال ردع]ا بسح هنکلو

 سعا رادتو الا عدع هیج هجراخ ن دنس وو كءهزاخییب نوسروط هل وش

 هدک دلبا لیصفت ییارحامود یدتاهللوش بواک مدآرب یساراب ده نکا

 مارک ااکا یدیا هساوا رم ول یک شاک هسوک لوا بودیا بت هفیاخ
 هللا وال هدنکیدبد 3 هدنا سرقت ییخیدلوا مک ار كل درسا

 ید رح بولد رار د مارک تار ر اج اکب طو مدم " ا هلس نی وا را

 ندن-هل دلوا م رلم هد هقتیلح دز یساوا مرکع لندع رح یدید یدک

 هنیصتم فیطاتلا دعب هللا هل زج یاناطعو هیجوت هب هع نح یکللاو هر نج

 هدا هوحو ض ایفلا هم رکع هدک دنا برفت هرهر رخ هغ رح یدردنوک

 بو روطوا هب هرامالاراد هع رطدرونک هرهش رار تو هح وشزاه هللا

 زا ر انوکا هدنرزوا هللا ترشابیم هنس هسا كن همرکع هد ما لوا

 ندهرکع ییهروک ذم لاوما ناک درد تا قعح یشدلوا هنن رخ لاه

 سدح یب هن راکنا ود ردوو هنن نخ لام هدمرزوا مب هک با بلط

 | بلطی هترثملا و -ه|بوررت وکر بخ هلحت ییددلوا سوی یدلبا مما نسال وا

 هظفاح هلبا لامیصرع هکلب معا هظفاحم هللا ضرع یلامنب هم رکعهدک دارا
 مالک و ده 1: واد سوا لص یدارم ردوو تب ر رج ل ام هد و و مردنا

 الواغم هما رر زد ل ھم رکعهراع: یک نوسا ار 1 >ا

 و دس قیصم هلمح ول وا تودنا صا و سلوا س+>و قدم ص

 هل _ةاعرب Ca دحوژ كنهم رطع هلغاو | ردکم تبار یلاو>ا بتوأم هاهرب

 هنعانوو ك دک رج هر رج را یدع” بورغاحەتناب ى هر راح هدو

 سا ارارد هلد وس هر یتفلعتم هلن هډ افاوت در دراو مزوس كج هیلب وس هربما یک

 قالاو د م وس ۳۹۳ ها مرا وس هرما سناب توی وس هرلدا راهنز

 ردما نولح یسلحهدکغ؛ دراو ۵ روص>ح رروف هنن ان ريم | هتماا ىس صاب

 قییصد كد اهآکم هاد نالوا مارک تارتعر اح ك: سرما ائ 9۵ هد دز اه رک کیا

 ) در ہو (
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 [ تدوین بت ت دو نا

 هلباباب قد سفلاب بون اند او یدراو هنس هناخ كن ه٤ ز> ورع وط
 تورو هب هعرح ی هتک واع ن ولا كم ترد EE 0 سذط هک زج

 هج رغا هدنشدلا هنلا ب هسک هع نح یدید تنا فرص هنا ضم یو

 ناب توت وط ییاط كسا رگ هم رکع هلا س>ح یفدلوا یسرفاو داوا

 دارم ك هر دل اکسس ی و توا هدک دد 2 هل وا ادو اکس نسل

 کی ن.س ر ۳۱ هع رج رارکت یدبد مدیا رک یو هک هد وب مدیلوا شا

 لاعح یاب معا لود کم اع:ا كنیسو لهساا صر و رخ یکغدلوا ےک

 هداز ندو زا رب د مازکلا تارسء ر اجاکی هدک دلبا را ساو د نسل اوس

 هتنات اس هحوز ورکا هما ۵ تسلک هک رح یدلا تدوع بواد ماوس

 ہدن ا ك هک وا یدشا ناسجا جرد یراب با > هر هدر a کنن بورک

 هدک دید هل رب نعد دا و|ه قامورب ندنشداوا یسلیخهساوا جد سواق

 ۱ ندرک رورس لاک اا فید ذوا یر راد هه هد ها بواوک ی س هج وز

 رهوو نزد لوا بواد ۳۳ هلکا ن راب کد روس سومار

 مالسعر ادرفنم هدنفو رها ك ه.هرکع هکر کم رلیدلنا توتا رورسم

 هانز ددو دا وا وام كع بش نالوا ی هوز ید دورح هءافوس هلا

 ینددلوا هدکللا ناعغفو دابرق هلا تو هماهوا و نوّدط نالوا صوص#

 روک ات اونا تلر ی” هحوکنم بودا تدوع ها هات ده رکع تا

 یل کال ادا وس و هدنولد تم یدلوا هک ما تشان «دند

 نادا و>و ندا اغ هدو هک هر ر>ح رار یرعا ردک هو مو"

 لک كند وژ رک دان ا لک د وب هویج هعاووس هل ها مالغرب ز رکاب ول 31

 ملوا م وجدو مومعم ل لصد ن ردشک# 5 لع ید و3 ی سهب راجن وخلو

 مدتیک ه هل رب چ كک راک دید كنس ولن هللا و هش اوج دم رکع ید.د

 ندنرترمّه> یل اءلو هراکسقح کلان یک ههر م رڪ ee وو! مو

 بويل وا ت کشا تروع هدهساآ ید.د را وا نوای یگ هه سد

 هرزوا كماعا ۱۳۳ رخآ هدئسعارا واد ربو رخ ها اک یک یر < هەر

 ل ةسوا عا دامعا هلبا لیصفو لقن هنوئاخ یدصق هرکصن دکد رو نیع
 ردقود اگر دنا فک : یدلوا نا نیہطم مل یس هج وز یدد عودوا يع

 هد ورد توسحآ ۵ هک هع نح هدقدلوا حابص یدلبا توکس تورد

 تاوداو ییاشسن>ا تا سا تولوا (EE هس رھا ڈم نوا ك ترد

PO O ECR SS TEA E 

 ۳ ھت
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 ] کح یرلت مضح هاش لج لالسا یذ اح نسرواوا ین الم هدنیتب

 میانض یتا اخدو ناما مکیدروو بوریداوا نس ید" ن رروییارجا یادعو
 بِ اکی بولد همروط هک "ریه چ اد لود ماکد نیما نرعسعد نأ معا

 دل زما تن اوج پویا لوبف نوا یدتا اطعایخد قاجرخ نوتلا
 لسحر والثم تم 2 لوا هرکص ندت رلت روح نینموسلا ردا مد ایک مد ويح

 یدید مدمروک مرک
 ند دستان هدنتم وکح نامز تاکالا دبع نایلس ا ما ىل تباکح)

 لڏو رومسه هللا تاساومو مر و تو ر ےک لک ارش هع ی

 هد درو تدععر ىدا ساوا ناي !اعڌ راز هلدا تو * موفطلو ت ی

 تو-اوا فان یسایشاو لاوسما نالوا هلن هد هل روعظ ك هر داح صعد

 هذن را اندو توز تقو ىد لاق حا هرجا ساف هکلبو جاو نابرع

 هل طاق ليس هناعا ك راناواصتا | هرو رمضان هنابخا نالوا یناسحا رعظم

 هاف دص أ عطا تجا هلغلوا مولع» EO ىدا ردنا تاوادم هرعهددرد

 هع رح هراصت ریدلوا ناد رکور ندنس ودنک ید یراتسود كر هرو تاعد

 هدنحاکن ت هدنفیدلاق ن نیعمو سک نانرکو نالان هدنامرحو سأی فشوک
 لاسهتتساو رفت هد نده اوخا م کیدتا لصع بل .مای هنج تان نالوا

 هدم هناخو مع اتمزالم نودیک ها بک هرکتصذ دنول مدیا | ده گم

 I رم تول رو یک وو تولد مم 22 > زذقه دنا تاو وات مرروط وا

 | یی هشرجتاوانالوایرخ دمندمدقمو یهلنا تماقا یلاسعت هيلع الکوتم

 هدف ولوا نکیآ هدزوا تریخ هلاوحا بو دک و هدنما ک كن وک جاق رب

 هل-امدنو هدلب هوسجو نو کر ضانیفلا ذمرکع نالوا یکاج هر نچ

 قد رداصا شاخ ا تولیجآ یبگک كرم هع رح نکیا ررروطوا

 یس و5 بولوا راتفرک هب هقافو روو زاوشد ین هدک كلا لاوس همرکع

 راد دید یدتا دصو مر هکمعا تعاا هلا یساج ی تا ا ك هن رزوا

 سکا مادناو ناس>ا ردق و والد رسا ی فک رجب هلا نجا ضايفلا ةمركع

 بولد سم اع وب مدا كج هديا تایعاومو = اک 1 نقعسجر یدعس و کیا

 هم رم دا ی كلت هسک ض افلا 7 ۳." ركع هاا یوم ی دلا تو یب

 هر هسکر بس ا اشیا كروک ذ٥ مول ىدا ندنغ داوا لو ع ۰

 ۱ ها مالغور | ار طو زاوس هنا بوأا هنناب هل.هص و نوا كَ ت رد

 ) ورغوط (
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 بودی الیدمت نداعب ےغردل وا ودردلوګا اط 7 شاکوب یدل را روہظ
 تارمحوت یدیغو ماع كج هل هنلفاص هد هقوک و داك هی هو ۴

 كغانوة لو ند انعاش یدقیح قا وور ه٤ کوا ن کار دک هللا راکفاو

 تکی یرا وسر هلا یا ارفاو نکءاروتقا هفارطا هتارمصمو مدرمک دنا

 یددنس ماهو نه از روز لو یدرک هنا كغانوذ

 مدتا ت تاخد هکعایوو کوس دار نغجاَق ردا فو ندنناح ن هدناوج

 ندد دتساو یدانا ناکسا ېد هطوارب لصن» هنمرح بوآآ ورکا شب مدید
 ندش و یدا ردب ماع "او تود هم هر مشاو هم عطا هلا مار کااکب ہداز

 یدع الا" وس راصا ولد ردندعت ,E لدتا را رد نوهنو خیز

 ردیک بولا رارب ینبرلع الغو بونب هنبسا نوک ره ناوجروک ذم هکر دقوش
 مدسا لا وبس وید نک سر واک بودیک یهر هبوب نوک ره یدیارواک هو
 هداګر هدراوجو یدا شعا مادعا هر قحان یردب ےن ناولن میهاربا

 ه:ظع كن هفوکو رافبج نوکر ه نوجا یشتفت كلا مدتشب اود شعاقاص

 اضق هلا بچا هدنفح سفت هدک دید مردیا و-حو تسج قی رالح نالوا

 هرکصا دن ولو مدد شکل قوس هلع نالوا ےلجا هلا عاناودنک یب ردقو

 ندلاوج یی راع ا كت ردو كو ۳41 نديك! دروک هب رک هی یایح

 مایا ماد ۶۱ ه>و E ی رد لر وک ذم ناوج هد مالا سه  مدلاربخ ۱

 نی اکا ردل Ey ARE رزوا کد تن یا تب دنا فاد مخا

 داش روک ذغ ناوج مدید هکچ تجز هلغان عمر هربخ اکے نب اتاق كکاباب |
 ئد د مدیا ردصا شل هلا رات دخا رورخ هدا هدر هلا مرک تواوا

 ہدمکی د د تیا ماقتاو را ذخا نا ۵م ہدک دیكنمو حب یلتاق كکر دب كنم
 نسر وج نکی همد اش ءاص وا ندابثد و ندک ایحو ن دکن ها سهام ات > | رس

 نسکج هدنا راکمنک ین بورد ۱مادعا کو د:کح كرەب دەل وناکت

 هل وش تو نالد رداکد مدا رع هل.> اکسو ملک د فالخ هاو ال یدند

 یمو-)ع«كناو-ح ود یداوا هلا تیفیک وشیما دعا كکر د ویداوا

 مال تگ مدلیا لعیصعتو ناب هلیفا طا یهصق لصا هلمحو یٌیحهلوا |

 توکا نشاو یدرازف یرازوک بواوا رفتم یتولهدقداوایمواعم كناوج |

 هدنبد وع دنع كااداع ۶ اج ھم ابا + نش تور دلاق شاب هرکص ندرکعت زار



(6) 
TEI IUET ID eA n x ahi RRA ESLA STIRRED Fiسنا تست  

 ۱ یا مدنيا لعد یدصد هرجا ىلا هل وا نم توراو دار و صح EOE نا

 كج دەر و یداوا لییهایچ لدن و ا حاکت اکب ف هدر اخ تو دنا تک

 روکذ هرزوا هدسه اعم نالوا هدننش كم رفا هللا مالا کالم هدنرو رم

 بواک یحایا ندنف رط كج رفا کال. نوع دادرتسا كلاب ایسوا رمسا ثاناو

 بولاق هیراج نالوا هدم دنعمنب طقف هلا زاینالارس هک وم طرشو دمع
 دب دش بارططا اکب ندیفک ون رابدستا یعااکب یمعا راض>ا جدیلآ |
 مدروتوک هارو > كران ٹال بولا یهبراج هدا لاحه یدک |(

 تودا باط> ۾ هب اج ردا کال ید هدشاب کلم یرفس كل - ع رفاو

 ردیک هاب ك ءدق ج وزو aI 21 فدا تق یا رسا تاکلاثءاو كنم

 مدارا هذ رشم هلا مال سان ناطاحلا اال وما هراج هدک دید ن٥

 تولک هزوس ی وا یدید یدلاق ماش انم هک رفا مئیداو ملح ندعدآوو :

 ۱ وز برف یادم هد و ندواکو و وات اوشا هراجا |
 نالوا هدخب تب ےل اکا | ہداعا قیاس با تا وج دە رب دروس 1

 لآ نود ی 4 ۵ داکن قهرا رکا ےیل نیا وسج كولا راکدرڈ

oe AME EYNبوشاا هلا | كمهحوز بولوارورم بھ هد یدیدت و  

 یسدلاو كل ه> وز کنسول بورغاح هور 2ا ینا یعلیار ارگ مدراقیح ہرمشط

 بول | ی دلبا ےل ہا چک ر راکب تولد یدبا شدردنوک هک وب رهن هلرا ےب

 ےب هلبا یسهسلآ ضد کردموس رممد>آ یهود هدر کد دلک هم هناخ
 یدل باروهظ ند ەچ ول قرالوا ولعا ها دهد نوتازود و نوا یی ام ؟یدرت و

 یدیدردوایخد ندیابطیم یطار رب ردند هراحلوا مرالغ وا و. ٹا دو

 كلاجر هیعایب هدتفو یکیدلبا لس هسابع نی تفالسخ تاکح) |

 نرعهارب | ندیرل- | كرل و یدبا rE هتخا هدر رب یسب ر ره

 ندنعل دلوا تاذر له اکو بیداو فراع تالاا دیس نر نابو 2

 بوسایر و ناما اکا ندنفرط هفیلخ حاقس نالوا هیسابع یافاخ یادعا

 افتخا محه اراب نکیا رروطوا هدنسلح كن هذیلخ نوکرب یدقیج هلادیم

 ندن-9رط هفیاخ ود ها لفن هزب ندم اإ رس ضع E تک دیا

 اقتحا هدل زمر رطان هرارعص هدنرهش هری نیمو! ارمان هدق دل وا تراشا

 راق احس هایسیرغوط هنفرط هرمج ندنناج هذوک نوکر هاک ات مدیا شبا

 ) روه (



 ) ٤۷4)
 >> _ »و

 یگکاوهو قدع ید د ند نم دوالصاو هلا ناص ندواا زود ب سل

 فرص هداود وب یس اهر ج ا 1 لکد نوتلازو د هلکعیا ج ارات

 كنرف هک کھ 7 داک ادصرب اد عال و هاک اب مدر و را و هکعا كل ال ھاو

 نالوا هد رهاب مر Nd نیس ارے شهاب ش 3 ید اش ندنفر طظ نکي

 ردق هه كج هلک ندنوک و .ےشا یدلوا ما« تدم كلەكراتمو هداه

 یداردیا اد و د زرد ارم ا یز دا وب هرکص ند هعج ر دتام» هرس

 یس هر و ن دنغ داف توو قح هشا رغوا هليا یت یو قشع كن روع

 یرلنلوا ترمسع هدنایص و لی هه ی زار كنس اهب كناگ مکی درب و
 هامرس-نالوا هدهد بواوا و ی هل جو |

 یش کا بر دیک رها مدتنا لمن فن سش ماشو ه-ءلابم هعتما بسا هلا

 E a م| ےک د رونک هماش ند اک وو ید ر ندعورد ه ظفر

 هيو رغادیاش یداوا لصاح مهبام مسرفاو هلک | اب هب هدابز یت هو ص
 ههءاص توااههراح هدق رس ماش هلبسابل وخراعیح ندعورد یساوه ك

 هدنرو ره هنس جواه رزوا كلوب مدعا لولس هش راک یالیح را ییعب

 یالحاو ءدال: نالوا هدراد و موڪ دن رزوا جم رفا هن اهر هللارانا مصان كالم

 زا هیراجر ندننوجا هيلا راشم تالعو یدلبا حیات هللا نوعب نس هلرج
 ۱ هدنس هن رخ ند دلو لوغشم هلبارضروک ذم تالعو رلد دتنا اریشا هنتح

 ۲ نوا نواروصق نوئلو ی اتسعط كنوتلا زوب نالوا ی ام كن هب راح

 هر سا ین ج رسا ول هدنرلد د ر وص ندگامود مدیا لص 4 صخان

 لباسم هتولا نوانالوای ولطءرکر وئوک هل یرلفدلوا كن رلتروعم رفا

 یرلق داوا لرل هسا نب هلکعا نامرفود نوسلا ی هب راجر یکی ذتسا

 هنس الغاو قسعر دیک و هک هتنکب درک در کا رازووو زا هو
 مد رک او یول ها هد« د دروک هدنګا كرا هرم سا هو: معیدل وا

 | تولخ هلبا هموق مهو مدرونک هلزمم بولا راد دا ميلستاکب ینهروک دمهبراجو

 هد رخت توو نالتف یدید مده هلس هدلاوسوبد ی <: دل یت تواوا

 كا هر سوک زوي هنا صن ندنوتلازویش,اکب یدتبا تة: هلدماعم هنوکو ش
 2 فا از به مدد , مدلان واص هوا نوا ین ییس دا

 یو هللاو AE یدلوا هدذرمّسع هليا حالسا بوادر و اکب یا

 ۱ تو ی اه رار هل اه ةو ت ع تو دمر دیا لاصبا هن یعاق تا
 د ن ا و ا شم ی



) ۱۷۸ ( 

 ۱ ژرولاق هدکناکد ETS دک وب تبواا وتلا مدتا ماسد a یراق هحوق

 از نعاخر هد ورد ESS هلکرادت تا ورش مو تال وک نا ردو

 راب داک ربا لبا هد و معم هم موو شعم یرزوا ماتشسخا مدلبا بسر ۱

 ۱ زاک هک اتو توانروطوارد3 هتفووح وا هلا ترشعو سو برش لکا

aهد ودذک و دنک تواک هې تااحاکیهدک داک ن اعز ڭكجەديا ترشا. هد وچ  

 هدددلب و نسمرع اایحو نس مزور و ندنرترمض> یلاعت هللا نیس هليا ناطخ ۱

 هلا هنارصتر 9م ۳ هکنومش ۲ فح ۳ كن دلوا بد رعنسرغ أ

 ندس یب راب نسهجهلوا یصاعهنی رلرمض> یادت یراب باثج بودیا انز |
 یک لا ندیگب دتا یو> قرض اقعو ایح ند:س قحا هک لوا دهاش ۱

 یز مدو وا ردد دحاصو مدناب نا تولد م ردیا فک ندنروعوب

 مدروطوا توقیح هم اک د نو یدنیک یدعیح یدعلاق هلا بصع تروع /

 هرهح گلو هر و. رلیدتنا نیل دک نیکو كد مدقوسعم هللا هزوگ ەن ۱

 یکن ابات هام هنب نکیا راکشا یی دلوا لءهنمو بوضف تاغ اکب ندنس |[

 رالاب هحر راره مقياس ت هدک روک ن ده وسس ص نزا یددا رادان

 هتل مادنا زا اول یر هل ول و مارح ول و مارالدر هل وب هک اکد قزاب تواوا ۱

 قصرف بوم هل ی ردو نکیاشع | مدعی هاو د ووزراو سم ۲

 زوو مدمااق بععرد ندنآک دو مدعا موارذاو دم ودنک ود مدعا عباص

 لمدیک هناک در کیدا مرک مدتی !تافض هلسه> صدد ههآ نک بو دیکە نا :

 سا ی۶ بوۋاي ه-مزو هلبا بضع م ه3 وعم هدیگ: دارا فیلکنود

 کیر و ینوشلا رادهلوا یدد نوا اص ندنوتلا زود 5-۵ دول

 0 کد بو دا تدوع مدا ماس نامه بواب تراش درگ ۱

 تیفیکرب ب هس EE ترشو لکا والام یلداوا م اه رد دک :

 هه وه ص لس لواو مدا اک نده تانج تواک هر و هد ۱

 رلیدتیک بوقیجرا هعوس ههدنتفو رهتو مدوبواو مدناب بوی ا ترش انما
 مدتا قدا صد ده دو و شعم نوکر هن هدنرو ره تدمعر ندنرزوا كلو

 زا نساللا فی رشد یناکد هللاصو یورزآ بواوا بلسسم مروعش |

 هرکصت دزوب هلصو مب نه لا قح ملکد دلو رس كنس ی ۹ دارا

 ) زوبشا )



 | یدیدردب.گ تباغ مدصق كاج باب وس هدیب وب مبل دید کیدبا لیصفت |

 ا هو

 ۱ مدا لفن هیاکع ندنع دوا یجاود یجدهدهاشمدرولو دهها بور داق ا

 یاصعه؛او فرو ول دم رع نوعا قغاص هتسهآ مودنک ی رخافصاو

 | مس ی ان هدروک ذم ناکد تودوط ناک درب هلا اراد a هکر اتم دم د

 رفا ءاةسا یدک یروع كيرفرت نده کشید ت کد نوکر مدیاردا ا

 || هءوس هو ی دابا رازق هدمرطاخ یسو زرآ یلاصو بولوانارمح هنآ
 ِ تیاغ؛ییانک ر ادق یی واط م یداکدع ید نوڪ“ هودا( ہم قوا کو تواب رغوط ۱

 ۱ كاب هردص ندنوک حاقر تودیک نوک لوا مدعا تور هاا ب صخر

 ییہ اهلبا اتهد زوج وآندم دوم هعق دول هدک دلک هیاک د نوا قلا ک ۳ 2

 ۱ ارو مس ودش و دم هعفد حاقر ەئ 6د هل مج و ول یدتک یوا اکر رسد

 أ ندسمر اوسطا هل املاو میو ندم هح سم نالوا هدن تک یاسهبو اا
 اا هدا اب ین هه وس ص نوک ر ی دانا سرد ئ داوا چ ت2ون

 ہد انا ھم هة وشد یمثاحرتتسا وب ےب مدد تبا ہر اجر اکسب |ا

 یرب وال 4م رلنوب رک دن هاوهلوا ندنفو داوا رلاوجوت ارالد مال

 1 3 ہک رالغوا ا رلز و ندارم , دتا بارسا یغدداوا یز یەم ا 1

 ف al سره یم جو ربا وس تورا لاوس ۳۲ ارم ندم و ص لجر ود

 مدد هلو یساهب ځد هدار و ام دت الة ه هره اق یروک ذه نا تک ید متا انو هاس 1

) YY ( 
 ےس

۰ 

 || حالصرمصان نادر د هبراجر لصالایکنرف یسهدلاو كرلفجوجوب نکی دنا
 1 رک ا ا هلم جوا تودنا f ید.د مدت ادحا هام ندلا

 | تعارز نا هدهداب ول ن هد ۲ دید قدرواوا عمه هدر رک هان لقد

 || زوپشب مدلبا مج بورشود هلمجو یس هدسءاق هدک دلک ققوو مدا

 هیاممم لصان یب اویل وا بل چندی میدی وب ولو شل تو

 ندهرهاق اکا بد وصد یھ عب تورو هذ حب ماش ماتحا صد

 || شاوا هکراتم هدنرلدب هللا مالسا لها تولوا هدنطبض م رفا اکع تقولوا

 1 تو دنا ۳2 الح وم ی راد عطر او هدرا د راو هیاکع یدا

 را یورو هنلاج نسح كتروع ندنرلک دا راذکو تشک ناال هدقاوسا

 مرو وال اله هلأ قب۶ كنو ن نودآ لاسلا ام ضرع هزو نالوا

 ٠ زرد ینمافص و قود هرزو گوا طم تواوا ه.صاز م هدو ڈو یدلنا



) ۷۰ ( 

 ۱ | كلاما راشم ولد میم ردنچ ویا ls هللا مصر اف ترمفح گناھ 1

 | یدد م دنا راشخا شو ت رخ نوه رظاح ۱

 | رلناروطوا هدنناب نکا ردا تالص یادا هددعس» یر كنارعا تباکح) |

 | نحدم ود ردتفعو حالصلهاو دیاع هل وشو دهاز هلو بنت" راو ۱

 ید رد معاص نوک | توژو رام نايه هدک دنشاا ییرلک دعا

 مع هدر رژ وا مدرک وڈ رر مد هکردنا لفن یسر نداندا تب اکح)

 راشم رود طوا تواوا لح هددهس» قاخ 3 طرب روت روک یتعالع لضفو |ا

 هاش یرا درب i مدراو ھه رلناب ود رویا وته عهروک یدبا

 هدنراب اع ی ح كنب رات مع> ی دنفا بااط ییا ن لع تعا بوسغب تبالو

 بصغو تيجاکب هدب دروتک هلو یزلدو شءا رزوس ناياوا ناباش 1

 تالص یادا لرج حشر لکشم هدنف رطر ل دج مدقااق ندن رلتا بوک |
 هللا جا هدک دا ماع نب زاع مدراو هشت هليوم أم رم>- ندا یدیازدا

 هرات رد بلاط ینا نب ىلع فاخان ماطر نارو-طوا هدوسش راقوش
 یرهزلا هبطاف جوز رارکت مض> هکو ب لاح زرورلیوس !رممان بودیا مش
 85 نت اب كقلخ رک ا قرملوا باوحاکی دید رداتح ین ۶ ناو
 یدید یدنا رولوا ص الخ هلآ هجر دع وا کا مزال قلوا ص الخ

 ندا یدلشاب .داعا ود ردقس و نی جا مدد ردیگ نککدید دج نا

 نامشومدتا نیع ودهع هرزوا كعاعا تماقا هدعتم د مش دعا توقف 0

 مدنیک بوټي ندروک ذءرهش نوک لوا |
 هلءاعم هدن رز كنينحا صع“ ر ىه راح یر ند رلءهجا تیاکح)

 اوا ماست نوک هشرحوت ردا لصو ههب راځ بوزوک نکیا راردبا
 مداول ردوو مح ابقو مرح هدول ع: مدنوا هرراح هدک تلا فعل ود

 هزاح ردکم ولعم من نالوا اک ےب یدرو نیع نوا كشاب كنساکب |

 توبا حاسدو نیس یتردعو له راح فدرح یدید مدلوا ملسا نس 1

 ۱: یذدلیوس یسر ھا

 یلوتم هدنشءانا لدم اک الم هکر د نتساعا یا ندلاآردب تااکح)
 هک كد دنا رات زوتوا زوی لا د ن ا١ عاش نالوا هرهاق
 ےس ھر اخ در هد هدا ر ند درعص اد ال هلا ۱ هد ر حاقرب

 یدتا تامر تود ق زا ول نا خم بودنا مار کار قداوا دام

 اا جوبطءو افا دیفش یدالوا هدرج هیس تب اغ ینود:ک ل روک ذم صع |(
AEE REE TEE ERE EERE ESSER. 

E ( ماد ) 



(۶۸۷۰) 
 ا ا ل حعحح»ح>ح»حصعحعحص__-_ _ _

 نوک ین ۳ زا دوج رب هم الع صب رح ن ه رج نداعج تداکح

 ولد یو نلاص هرکص ندرت ت دمر مالع هدالاو س ود ا دارا ادا و

 یدرو باوج

 هدنفب دقیح هر ڈظںورہک هءاج نوکر صع “قحا یراکد د ج تراک )

 هباخ لیلا یار. کح > هب وراقول یسار یخی دخت ندندا صا كدراب 2یر

 تورک هد هام رارکت هاکهر وک هدننروصدوبات فار كن هصم هدو دادو نس

 1 یسلر كم هما هرلذدنا لاوس ود نسروا a یداشاب دفع ر دشارا قلخ

 هدک دلک ترارح هنن دوسحو ن دماج یدارد مر وبارآ ینا یوا تیغ

 دجو رکش ههل و هدنرب وار هدتسکنا بویاقوب هلیدب یدخا هلع هضب |
 ید د نوا علاض دتا 1 هد | لا هک بوذا |ا

 | هلا ردق یاضتفاو تقو رابجاو باجا لاص ن یسع نداهج تاکح) |ا

 | نکا 3م هاب هکر ردا لفن یسلر, ندع ام دن تا شلوایاو هلأنارپ

 ۱ یدلیا توعدنببولک یسر ندنفرط كلا ییومولد روتسا یس نس

 ۱ نا مهر ندو ِط نینمولا ما لک د ج3 یسم رعاح تقو یهلو

  هب ورحامدتیک هنسغ انوف كنا سع بولاق هلا یهو رد شا روھط |!

 عفاو ی هل داحرب دوخایو ید ا رومظ یربخرب ند هقیاخ هدد درک ۱

 ر یدتاروهطهنداحر هو یدلک دغاک هن مدعا لاوس ندرلیحوق و د یدلوا |

 | رلیدغچو-ثراقاکب یاہلا دخل دراو هیورابا اهد بو ندرلنا رلید.د ||

 || كهطوا ییدلوالاسع راددر و باوجیک رایجوف هدااّوس جد ندرلنا |[

 ٤ یساع مدرک هب ورګا یدید رد وول دیک اا ورع مدراو هنسورف

 یدریک ایاوخرب هم ذ ےب تورغاح دن ابیبیداروروطوا هدنرزوا كنشا و ۱

 ندایا وخ هلو هع هلوارمخ یدید مدمهبولواوحوا ردق هتفو وات ندماشخا |ا

 مجوز بواوا یرو-->ر ن هدالعا تنج هدنناوج مدد زک داوا برطضء |

 ند راک-ذاو م دا وژراو یی نسوا مالسلا هلو فس و ٿ رطح

 هلا ناعس یدید یدتبا برط ضم یب بو رجاق یو هوا ندنکیدشو
 هسلا ندعاوا مالساا هيلع فسو ترض > کج وز رکستج هلو یروح هکنوح

 هسدناوژرآ ییلعلوا ملسو هيلع هللا لص ییطصم د ترمضح اینئالا دیس
 | یابی و-خو ق-جا ی ۹۹ دید یدا زالوا بسذاو قبلا اهد نک

 مد-تا رکف ق وچ كيو یدلک هتناو نس روناص یرلک هعرطاخ منبنش |
EES ESE GET HIER RRSید تان ی ی  TERRE | 



(Y4) 
 ا سو رس توس توس سیو عب

 ا ب

 ٠ ی لا تع: ند توف ن و شک اط طض یددوجوو شهرک مظع ت رفعرب

 توعرج یک هوا رسا ندشسهنق ره كن اصعالرو مدعا نوز قم رفع

 راعیح ندنعاناایو ندندو اعا هسیا راهیح ن دنزوک رک رد وش كد هدیک

 رک او رولوا ال تلج هود هوا راو > ندنرخاو درس هوم و قالو هدأ

 رک لا د را حراوج تب واوا لئاز 14 رک ط و هوا رافیح ندا رو

 یرلنا ود هراعیج ندا ىج "رک دنازاشخا ین و طعرب کروا عدس

 بوهیچ ندنجرف تبرفع یبوز هکاصوصخو یعایرقا لا رف هدک دابارییخت
 ه.هع ردنا رت ییسلوا صالخ ندط موب كس و هل. هلازا كثب رک

 كعا حارا ند: رفا وک هل روص قءوفوا نوسفاو ءارع ص ءا ید

 قلدصلار ؟:ینا ترمضح ن 5 :ارروط و | هلی-امدن نوک 8 2E ءتاکح)

 كن راترمض> ماسو هلع هللا یلص اع هجاوخ هدۆدلواهء ل هلع هللا یطر

 هبط > توروط ه یگ عا شا هم ددر ند هعدق یراق دروط هد داء دس ربثم

 كن رلترمط> رکدییا هدقدل و | هعیلخ ه:ع هللا یر رگ ترضحو رب دونوا

 نع هللا یر ناعع ترصح رل دروط هد هاب یعاشا ند هم دو ییددروط

 یدد یدل وا نیش ال رلب د_هرح هرم هورزات هدق دا وا ےل > نانلا

  > 1 EEنسال ییضوو كن ۰-۳ یر دهم نیند ولارمعااب |]

 نالایلا دعا ورکا رد ثخ ا لمع هیظع تنم ہر کیانج هکلب ردلکد

 یرلدروط هدنسعاشا ۵م دقررب كرم سا ۲ هویلح ره توان وط لما رود

 یدردبا اڪ قدوقوا هدنمدات كیوبو ف ه.طخ "رکدانج یدیا هسک مزال

 3 ی روس كدامع بواوا ناد 5 راشو لکوتم هدکحادبد

 رلب دعا

 ردصته* یراکدید ءاکب یس ر ندرلنلوا روم شم هلبا قج تیاکح )
 : ۱ هددوم»م لکَش ك ردامو زدی تور هست هطوا كل: سهدلاو هت نوگ رب

 هلکع | دارد ود نس رودرا لتقف ی:دلاو هسانات تویاغا هدکد نا هله شم

 یدروء ان حور تح ما لو نوها تواند ءاکر هنیهآ كرموس مع

 ردذوا هرو لس ۶و و و

 ) تااکح ( 7

د وب هلا باج هورګا یا فاعتء لرو نالوا هد-حزاخ تولد
 هننورد لر



(¥) 
 ت ا ۲۱ 3 کز ۵

 هدنسوش راق هما ن وا كل ا رکا یاش هلب دصق مارک ا هداب زو داوا ۱

 دوع یددرونک جافا دود نه١ یدادا رها ولد دولا تاه همالغ نالوا

 کا ید زاس عور ندزاس س اجا والم شدداوا یا لر وه

 یدقارب دنع اڪ و لادبضاق بو ی زاس هللا مش طالع مالع ندا داوا

 ید هم .هدکد ید رد هنو نينه ول اریمااب بولک مطع بارطضا هکی مش یضاق
 ساک كيا لها ضع را سک ماش او بت ویزو نیروط الصا

 ile هلا كنطاق ترضح اكر رل عا ذخا ۍزا سو ف وصاب

 < ك جدي ید گیل هرس راپ هل. ۰ ی سد كرابم مدیا شید نوسالوا

 ee ص ETO : هر ,یزاسبوبد نیما رم لابارو هللا

 994 وماب ںودبا ۳ روس ندیصاف هةل هيو لا وا س سومار > ین دام

 اکب یه نالف هصنسرب نالوا هدتمدخ ریه تر سرر وب هن

 هسروتک نسر كش نالوا نی هه صع لوا هدا را هیر ول دروتک
 دک دید زولک مز ال ن ویل یب مھ كفش لوا دساوا فان هترذ وو
 یشلواو YE SA یک لا روش هک رود امر هدنن اوج یصاف

 كط داخ هلخت یدید رول ید نیعضت ندروم ام یسامب لا یداوا فا

 یدروب تدا لافت نهدف یاکیدتا فلت توقا هش زول ||

 حج الع هلا عارع هره ۳ نالو ۲ یا ن دنح یر ۰ ه.هع تداکح ) |!

 هدسرع *هلرل یر و توز ونک 7 ةراکا نوکتر ىدا ساوا رو هشم هدکعا

 تراک تلاخر الم عرمص هثسو دن هلکع | سد ج هد دک فافز چ

 هسهع رلدد.د روندنا شب هروک م کا ای هنا كنح وز تفوره :

 ین العتق لو نالوا هدا بولد رولوا هداه ىج الع كلو یرزالا |[

 یکهعقاواکب نسر Yi | مەعر کم ت هو دلاقاهت هلا و یدراعیح هد هرشط ۱

 ج هدنس م ردا ۳ نالت وب یس ك ه-سداررب ورخ هه رغوط

 ها باح رازه نق یدید هل دوس هڪ رعوطاک٫ ییتفرک ردوو ییعالع

 الا اا شعاروهط ماسه هلا موم و قر هیلغا

 ندعلوا راتفرک هتحاضف سانا نیو ود ی دنا ر ومط بت ےاکد رکب

 ه دعص ال من : مدنوط قار طوب ود ردنوها قهروا کا هاود E هسا

 ا ود KS یا و رکاب تیاثعرک هے سو ارروب تم ا

 عړدیا صال یسو مرولوب نج الع كنون مد ۵ _.عو هدک دلا "رام

 | تنسیم



) 4Y۴ ( 

 داع لص هللا لور یراوح نب هک نیک طب نکس واج هدنا فب زتو در

 هللا یصر قددص)ا رکب یا تش اعا مەدلاو 0 واغوا كرز نالوا سو

 | زذ را هيلع بل كناهيلاراشم نیتقاطالا تاذ هک .ردن ار لبر ضخ اسهمنع

 رک دیفصو زدم هع مش اسهنع هللا یصر هج دخ تلج لها اس هدیتس |

 هکرانو اھ نع هللا قطر هشداعور دمه دلاو لوب مش ر دارم کحلوسر هع

 یاصوا وب معا دلوا یفصم مس ساف نا ان ردم هلاخ مس ردنشدولا ما

 ریز .نیا اب هکراب دروس سابع نیا ترمضح هدک دید ردیمراو لاح هراکنا
 راف نس هکر دقوش دبا رک ذ مظع رخشو ف رش نس دین

 لیصفت كنم كدلوا لئان هلبا ریس مزن هی هلیجو هل رج فاصوا تاکیدتنا
 ردندنرلرضح لسو هیلع هللایلص هللالوسر قرش كناذ تاک,دتاا نابیو

 هللا لص ر مرکا ین مع دیس ینعابو بیس لصا كک رازاخشفاوب كنسو ||

 یب هکزب دا تأشن ن دیاضفناو قلعت ھن راترضح لسو بلع یلامت
 بح اصر لب اب رقاو ن ۵ تا لا لات رل رطح هيلا زاشم یی ییساه

 1 ژراواربسو قلا 7 قحا ۵ زاعفا هل رلد رطح مدنفا ریو دل

 ۳۹ بور و بآوج E E 1 دد مزار 0 اب

 تاو> نوا هللا گ اود نالوا رغصامی یا كدتا فانا ید هدیوت

 هدنرلق دروس یدلیوخ هسحول ىدا فرشا یحلطاادبع هدسل رف نگر و |

 قزبا مشاه ہدنراک هد یدیا فرشا ی هتیما هسخو فرا يشاع

 نوسلوا نوعا ارج تودیا باط> هراصح هن رلهدر و نا وج ولد یدیا

 هدنرلفدوب ییزعلادبع هست و یدیا فیس وو ا باو

 تولک هژوس یش هحوژ ندرس فلخ ربدبد یدبا فرشا فاما داع ||

 مرج ال یدلکد یزوس ى: مدا حم ند هر ام ساحوب یربز یی

 سابع نیا مشاه قب هوجو نالوا رضاح یدبد ی دلوا لعخ هلب وب هتشا

 رنک. یداوش لمدیک روشان قااق تولوط یک رابم تسد كن رار

 رلب دایعاط نداروا تولد كدا راف رش لازم

 كل هفیلخ یدمم ىضاقلا هلا دبع نبا كب رش ن دالع فارشا تباکح ) ||

 هلک ر لص یهیا راشم هلته یعروو هداك داک هس روص> نوکرب

 ( دا )



) ۲۷۱ ) 

 هدنوساخ دلکیک هچکو نسس هنوتاخ ههک ینیکیذاواف افز بودیا جوزت
 ماوسء یی رپ زن ها 3ع م نوناخ هدنلاوسول د ر دبهواعم نسزورلوا

 زداکد باوج > درو ك: سو مدا ص مب 2 ا عهدر 2 هلا

 هدنما كنس هل تق شدرق ز تادنالوا رار هلن تنه ول هک مرنسا كعد ینو ش

 نوتاخہدکد ید ردوالثم مشج یکیا نالوا هدسآ رهکلیو سأر نالواهددسخ

 یفالخ كن ورا ها حا ای کم الکوب ماه یی هکنوساو ازکم ول ەم هد اوج

 رولوا نو ey تغارف نداوعدو زدراک رد یراکع هتیلب وس

 نوساوا ما زج اکب كمحاو كع :بواک لاتههناو ند و زنا هدکدید

 راضحا ۳ روضح كنس یصاضسا زار ندءهراض لئابفو ندمشاهنب-هک ات

 ئاند هر دتا ن نیبت یدو دلوا یزالا ا هراکنا یماوعدو م لرلناو

 لها راكد ی زود ی هدکدروک یس هج وز و را ربصا هرژوا د صو

 مءارس قاب نسرواوا راسم رشو ب و الاو ےک زاو ندزوک دم یاوعد

 یرغوط ب ویلوا حصتتم هل زوس كيوتاخ رب ز نیا یدلبا ت وکس بود
 تعاج هوحو هد ههلح رد هدف رم ل هلا تع رع هقب س مارخ

 رارروطوا رر اسو ثراطانا هللا دعو ساعی هادف ندعس ھ یا

 اجر یزکسفب نشت یهنارج ام *هناخ رار هلا مشی بوراو هنت رلناب نکیا

 ندازوا یدتازا شرلمروس فرمت عز زیم نوری راشم ولد مردیا

 کودک" هنس هحوز هدنراقدراو هه اک ات یسهناحلریز نابوفلاقیم لج

 ماعطا هخه لا راشم رابذلوا لخاد هلم نورد هسنلا دعب وتد تيارت

 هم الک یرلترضحرعپ ز نیا هرکصت دکد لیا مانتا یهارکا عسا مهیا ماعط

 قرلوا باوج اکب مدلبوس زوسرپ هبروتس نالوا مهجوزوش بویلتشاب
 قفالخ بو دنا راکتا هکلب و زعا قیدصت مشاه ینبیاوعد كنسوب

 مدنيا عج یزس نو2. كعردتا قیدصت یماوعد ندنکب ددژرلب ودس

 ار هلکنم ھك, مغردلوا فافز هم هحوز و شا هکر ویلواوش نر هن داعو

 i زوک یا هيأ هکلب وسآز هددت هدنشا كبدرق نالوا

 قید ص هد الک وب یب رس ماه ف رىشەءاب یدتا.در یزوخسوب م

 زسا یراترمضح ةع هللایطر ساء نا سانلا رخ هدکد ید نکسردبا

 توکس رک ها رسا عهرب و ییاوج ندنا اضتف۰ رک او عد و كزسک هسا

 لصد یاعداو مس نسو نکیلیوس یرلنرمضحرم, ز نیا هدنرافدرویب عهدیا
۳ EEE TT رد ام CORT EAT A, 



( ۲۲۰ 

 ۱ ك اسیطاو اح .ییدداوا شعا دصفو مزع هدش زانو ببذ او ادرط

 هکلمز و ط> یسدر ند عا كیا طا ی دنا لش اف رم ندنغدلوا ىزلەۋاەم

 نذاولد مهرو-ک قس ەراح ۴ اوادم هروکاکا تودنا رظد هکعااظ اس

 هلدا لود هب یهاشداب نصاخ ساح نوک یسن زیاو یدنیک هتسهناخ تولا

 ےب وس یفک مل داو  دکتااط ای كل هساا درو ناما کی كالا اا

 دندلوا لاب هدونا هلت اتجآ هما ناما ندیهاشدان تناحو لاعصرع واد

 هروب تافو هدد هام زعل داوا هدنسحما ویشا كعا اط كنس مهاش هرکص)

 جالع "رک سیا سا نوعا هلبلف تدم قجردفو روب دا تاالد ه'رکغج

 رک ةنسیارد شم الاف یلمحت كتفورکاو:نوسلک تفاح رک دوچو هدیا
 مرواوا صالخ هسیا ردیاروهظیقیفح كمزوس"رک دیا سبح یارک هدنب
 یدید نوسسا رویب ارجا مزال بیدأت تقونوا هبنیا راقیچ فالخ مالک

 بودیا نامرف ینیسبح كيببط بولوا اتو رم ندنس هدافاوب رببط تام
 نولخ راتخا هدحش وکرب اتو كبو تلررع ندسان هما یهالت كو” هاد قت

 ه دوجو قرهلوا داد نم یوو موم» هک دک نوکرپ رهندهام لوا هلبا
 نوکز کس یرکی هلدا تال هلب ون ید لاق رثا ندنمس ںولک لارهو فعض

eofندنوم تمالع هددوحو هلدا راضحا هن روح یروک ذم ببط  

 هدنکیدعا ناب ی ا برعت ,هناضهنا كن هدوعوم ماناو یفددلوا یشرب

 یرلت مضح نیل اعلا تل 9 قجا ی۶ ج اش مب بولک هزوس بط

 یک كس رع كنس هعدد مه ترا دم كم رع ودنک ن هد او رولس

 نوه هل ازا بودیا تب اپ ندمصتو مع طازفا نس مزولیب هل لصن
 ندنواسفو مک هنا. تفا ا بسک كدوحو نک دروس نامزف ها

 ییذیکرت هلی وب نوعا كعا زدکمو موم یزس ند:ههدلوا جالع دهد

 نکس هدرکدوجو بودنا رثاتاود ید یلاسهت هنمحمو مدیا رابتخا
 هدک دن : دیدلوا لیص اح تو ام هل محو نکي Sle تولطم ماع ئدلاق ط رقم

 نادمعح ترا هلبا باوخوبو یکیداک لادتعا هندوجو هلا یرا دود ك سبط

 هلن دن تاغ هدن دنع کاکام ییدل وا طسدثم هلح رد نوالحو صالخ

 یدلیا ناسحاو مارکا دا قوف هببط بولوا
 یتولاخر مان رج ما یرلت رمض> هنع هللا یصرربز ی هلا دع تاکح)

 ( جوز )



) 1٩ ( 
] ۳ TTT TTR A RISO FE RE THREE TATTOO TETRIS TEBIET 

 ندلا جارس ند ناق دصا هک ر دنا لما ندلا رف بح اص تاکح)

 نوا تاوادم ارج هلکع | روهط نابج ۵ دهه ودر دوو تنصوف

 ندلا جارساب بوراو هنبس هداړع نوکرب یدبا سال عضو رالف ,هرلنابج

 عد هجارس رب مدیا لا یت وید یلزوک كفک و یداوا لصد كران ابح
 ینج هلوا لکش+ لص ییفیکو لاح كلا رونلوا عضو لبتف یدیمک هلیدنق
 یدر و باوج کود ردگهولعم

 كلب واسعم تسضح كرادبا راقو توخ راهظا روعانب كر رش تباکح)
 ندنکب دم هکح نیزرطو زوطوب تاکی سش هیواعم هدفدلوا لخاد هنر

 كس رلتمضح لاعتو هلاک” قح رد رش ك ءا كس كر رتشاب

 ممد نسو ردولمخ ندروعا حک س هداز روعا نسو ر دقوا یک یش |)

 هدک دعا ضصزرعت و ردوامخ ندنالوا ممد نالوا هقللنا نسو نسهماجا

 | ندیاوعوع نعد قلخ كا هرواسعهنش هبواصم نسهللاو هشاوج كی رس

 || نا نسو ردوا ربخ ندبزح حصو ملس نس بر> نیانسو ردکید بلک ||
 | سالا ر ا55 هما قدر دیا نا نور دج ق زطص ای
 | تون متم یرلل سطح هی واسم هدگدرد زدنا واریغصا هک رد راج نها

 یدلاق یرادتفا هت هللاقم بواوا

 جنر یف اش ماما هکر ددا تناور یثاولطا نسب ردا ننیسح تاکح)

 | نسا ن دع نوسک:ناالا نیما ما ام زابدزوب یرلت رضح یاست هللا ||

 | یراترمضح نسح نیدجع ماما هکر که یدلوحالق نالوا رعسو ناش + نعل

 ۲ لدقاعا رز ردندن» دلوا یلفع یبس كنح الف مدع كمدآ دنمونتو هوا |ا
 | هدنفح و دنک هک ردوا زداکد للاخ ندن در كنلصخ ییا تاذ نالوا |

 قیفیک كنیداعم یعاو هیورشا تالعاسعم كج هدا رومظ هدکشع هلک
 | مو هلبا رکفت هدش اعم روماو هدایندرما دوسخایو موم هلبا یراکفا

 | كولم مک هغ لوا دقعنم هلىا مهو ع مش نالوا نع” تانسا زو داوا

 ا تجزو هون اضف ۳۳ ندد داوا نیعس"تساغ تال هزت ند هعدق

 جالعواو درب نودا مئب هلا عجب ابطا نالوا هدنتموکحو راق هلکیکچ
 | هدغتسیا یدلبا ناعرف وید نوسسایا لات ممصمو ې هک نکدیا بیترت

 ییهاشرما ذافنا یرروصق و رم كران هم ندتاوادمابطا هدیایو |
 ۲ ۳1 هلج كن اطا نال وا هدنهاکرد غلو ثعا هشراربغا كکاءو جاح

 گم بستم ریس تام تیتر ریس
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 اوغا ياخ اطع نی E رب ربا موا نهر د ٹا تاکدرا

 نودا نر هلبارک ذ یر هدننانک رب ردشلیا ما رغلا نوعا لالطاو

 ك یس التسم ایع 3 ؟ ردیاب رک ود مدتنا حاضاا دعا لک ناله یآن

 داف ماج تاک لواتودما ل رادن نیاتک یکیدید: لوا هلماالب

 پا نا قیاخ هر هد ویب هل باتل هل وب لصاطارروک شلزاب ویدردمشک اح اضما

 یرعشوا هدنعح كیاردشهروشود هر اعداكح دیک هر ایلخ ىج هیاوابو دنا

 (یظن) ردرلثایوسا كر

 # رخاو الاولئاوالا رغهلاقع یذلااذه #
 ۶ باج اعم یادلا بذک زنساك الا تئاام #

 مو“ ص هکزایدرو دک یتراخ رب هنر وصح كلو ةلخ روصتء تاکح (

 بنا طا ن [تشیرپ بوزو نب رکاتسع كن هفیلخ هعفد حاقر ییراخ

 بولد سویا مرهد تالثم هلعافلا نیا هدک دروک نی رح هفیاخ ر وصنم

 كللوت و قارسهظحالم كي 4 نیش ه دنداوج یبراخ یدلنا مانشدو بس

 نوکوب نکیا راکزد لتقو فیس هدب مے هليا كنس نوک ی کنود هک كل دنیا

 نسرویپ دیا مش اکب بولو تصرف هدنسکپ دزوک «راجهو بول هلیوب یب
 ندهسه؟زب جه و ندنسممدآ رب شمةیچ ندنامچ سوب ًامندناجنب یدعم

 اکن كس اکس هدنب هکر دیک د نکم ردقوب یس هدنافو داده اکی كنوفروو

 یرازوس قج هیلوا شومارف لدا هتمایق ات تودبا مش لیاقم همش اکی دتا

 هنتمو رام ند لز وس وب كنیج راخ روضه یدىد میلیوس وشر اق هک وزوب

 یدغنروک هی هسک هئسرب ندنباهحو یدتبا دازآ یرح بواوا |ا
 كن دلا نز رزو ها قلخ هوزکر رع اتش مان رارطا نیسا وا تیاکح)

 هیورحا هنس هل كرلالوا هدنن اب كم وق مع رعانش هدنرلقدراو هنسهناځ

 ریرح یا ولو یدلاق هد و خط موقع نکلا بولرو تصخر هلوخد

 (تس) یدردنوک هریزو ورا بودنا |ا

 ۶# بالا ىلع قلم یصطا لثمدبعلاو # اولخددقریالاک هلك ساناا #

 یدلاو هد و. یک باخ کل و وب را داوا لخاد والثم ک3 سان لڅ ید

 ه ورحا هیاخاو یخ هنوف هتن>اح هدق داوا فقاو هة اتعم كدر زو

 هب ورجل ا نیسطا وبا دک دشا ییادنوب یسوبق یدید هلیوس ةمق ره وید لک
 یدید ردنا اضتفا ندتءهتو لوخد وب نورك

 ( تباکح )
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 ت تاتو تست نا تست سست سا ساسان سنین ب تست

 اعطقو الصا ودنا یف یس و ندنرمش لری کین هف شب ر كنه زاخ

 (تن) یدعهزردتا«قفاوت هنشیلما كانغ

 ۶# عدولو ةجاح یطقن من را لع # ىم فعاس ایکباف احوع یییلخ #

 هل بس هدعاقو هلبا وب یئوصرب کب رب ج زس هب راج یه بوم هلایط هت دعم
 تولکدیدشو دند لاعفن | هزو رخ لج ر هدک دید هکسرویلوا هردتعء هزادا

 یدید مردبا حارخا ند هنیفس نس كل هسلا روش راو هرکصخدنوب هللاو

 لوا توص ینیدوفوا كهپ راج بوش اب دعمر دتا توکس رب راجو
 تنسحا بودنا هحص راهب راج هدک دلبا ین هلمجو یسهدعاقو بولسا
 یجکیا بوید هللاو ال دیدم را:دید تیا نخ تدرب رارکت تنا مرک لجن
 انالوماب هنب زاید افا راهیراج یدلبا یخ د یتوصییبدوفوا كنهیراج
 یغددوفوا هدک هسایوسلدمزوک نلثم كلوب زب روی دیا نفت لزوک كب مدآوب
 دسیاردىا توف زب یورک اكدر ددا ذخا ندنآدناش هسشازارکت یرلتوص

 بودیا فاصلا موس رم لجررلبدید یلوا رداق هغلو ییاشرب كنو لاو

 هله زردیاهلزوبهن ییلکنون یدعش كل دنیا ریدکتو زازآ هرک جافرب همدآویزپ
 یمچوا دنعم هرکض ی دیدززولا ییلک وک دناش هللا ارادم هرکیدنا زی زار

 رو نح لجر یدلوا لزژزنم نامزو نیم هکاوک هدک دلنایتغت ید نئوص
 یردقو تیثح كنسمدنیااطخن ید نا بووا نذتشاب دم بوق

 بودیا تیاحادبعم یدیدروطوا رباز هلم زب لک بودنا ودع مدم هلی

 رلیذتیاذخا ندیک"یرلتوصو هزاغاو لب راج كنسون و یدراو هئن زلنا
 ردند دهم هطتاولان هلا لق یک د لوا هدودروض ند-اجر ود

 هارو ندزاع بوددا وز زا قسو :f دهم تاک دید كس هتشا درعه ی دید

 یدیوا یتغااو لا كدبعم بولوا رورمامو نوع هتک لوا هلیسعد مدلک
 هزاوها ربارب یدتیا اطعا نوتلا زوج والاح رد بوریدیک هرخاف هسدلاو

 قید هلا ملعت هن رەب راح بوک هدئئاب تالحر لوا تدع رب دعه راددتک

 یدلبا تدوعهزا بو دباع ادوهرکصذ دک درب دنا تواذح

 یموسرطایسومو | نایح نب رباچ ندیا فيلات راباتک هدناعاییل تیاکح)
 هقا یضررفءج ماما بو دبا فیل باک هقرو كيب رب اد هناا یو هکر ریدهدنفج

 ارتقا هن رار مح ماما یرازوس نکل ردشعا دانساو وزع هن رلترضح منو

 نیذکوب نوګا نوبسألوب لوبقلاب قلت هدسوفن هللا یباور ندماما بواوا
 دستت تا

 ج ا



 ۴# 2 كنه راج ها یدیتشاوا رلثتمو هتف رد tT هب هغو -س سه

 | یسب راوج رم اس روک ذم لجرو یدلنا تافو ەل بیا

 هد دلوا بودیاانغ قشم ندهبراج ةیفوتم نالوایدرکجاش ديوه

 | هببراچ ندیا تافو تصعتلور قجلا یدبا رسا تراهم لیصح
 | رثاس یسانغ كنا ب ودبا رکذ ی .دبع# یداتسا اباد ندعبدلوا یت لاک
 رولوا اود مدسشروک هرکر ب هلبا انلو حدم « دنفحو مدقن هرلانغ

 | كلحر لواهزاوها هدفداوا یعودج» دهم یشرکو روک دملحر ,یدا

 | ید كن ےک لوا ek دوم یدلک هب هرمهب هلا یا كىك هتناب

 هب هلکسا دبعم ی دلا قداصتو قاغا ی ها ۲ رح هزاوها ندمرمهب

 یدمل وب هیفس هفشب ندنسهیفس كاحر لوا كجهدیک ° اوهاو رک بلک

 یکحهدیک هز او ھا لدعم یدنارلکد فقاو هنښردلوا ےک كنیرارب کر رلنوو

 تو مه هل وا یوم لرو نه ل>رییبدلوا هنیفس هعشل ند ەە لواو

 هن هلی س بحاص هد تروطوا هنورطرب كنهنیفس جد یړآوب بوډا

 | رهن رابدلوا مزاسنم هدوص» بوص بون هی هنیفس رباربو یدلیارها

 یرلفیک ورلب دانا ترمشع و ماعط هلا یرهب راج لج ر لوا هدن رافدراو هب هلبا
 هدنفرطرب كن هنیفسدبعم یدلبا را یکع |ینغت بوااحزاس هنسوراو> هدکد اک

 یسپ رب كن هبزاج یدیا شعاتوکس بوروطواتفایقهد رب هلیارفس بابت
 دعم ندنکب دءهدیاادا هلیاوب قم ایدوقوا یوص یی دلغب هب هه ان رش دعم

 یدید كدمهدنا ارج ایرغوطیئوص وب هبراجات بورغاج ندربییبدروطوا

 نسرلکا هن ندنغن نس بوایفصیئاج هنصا ر هدو ل د غم ك تسد دق ا كت هبراج

 هدعب ی دشا ریدکت یدبعم ولد نسرلوا هدکلاحو دنک ت ودبا توکس نوع

 كنهبراج یدااتوگس تويک د یسر دعم نایدتا غل ساغرا نهم راس

 طر قاد صا ینا نبا نجرا دنع یکیدعا عضو هتسب ل دیعم یسب رب

 ت یدتا یف یتا كنامهدع ها

 9 بین ام اهدنعماهتسم #4 بشك یلقیدوطا هاب #
 نددغیدزو ینا رکا بوم هدبا هراداو ادا یناا هلمجو ینیدلیاب نکل

 یدبد دتا لع هللا نیلالخا یئوصو نس ةه زاجا بورغاح د ڪه

 كعا ث ندندب و كب لنانغ هد هر نس بواد بضغ هنب روک ذم لر
 یدا رازآ هدابز ند ه-ءفد یکلوا یاد عم وند نس روس دیا تالدا ی هدهو

 1 كنهراج )
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 فدرشت یهر وک ده هر رج مالسلا هيلع نایلس ترس طخ رار هلا یدو

 نوغوب هک رکجو ۍدنوام هکر کجرپ ن ودیا دوعص هبا دهد ربا
 ندناوص مایههلوا تایرفظ هل کز دیا لکا یب هلا ینا بوغارپ هاتردو
 هنش هلا هوب لده ده ید ونحو نایلست رم ط > ید دزلنوسااهنک لا لکا

 نيت و لعص هک دتا رک د تولوا لكا هرلدا هنر ت ولو ڪک

 یدیا رردیا
 لیروعر تروعرب هکدروک تولوا لاد هب هاحر لجرر تداکح )

 نالوا هدرزوا نامه رویدیآ تالدا وس یعد لالهفاعس شمعیح هرزوا

 شراو نوساوا ادق هرس مااب مانا نوروطوا هتلحم كناو یدکح یتروع

 ۱ یدد راسلا یر دعا دا رع راک زا

 اف یکی ملا نجیب کرد ن اقا نر ڈا تیاک )
 یعرک نآرف هک ارب ز مدعا شومارف یبش ینخهیغووا كنهسیک رو مدعا
 یعاشا بوتوط یلاف هللا ۸! نوکر و مدلا همظقح امام دعا هامر
 هدنفرط تسوا كل" بودونوا نکیا كج هدرا عطق نم لطف نالوا هدقرط

 هعبازوا لص ندع لاق نسل فض نوت نو بودی عطق ندلح نالوا

 مدلوا خاتم هغمروطوا هدا زص هنشرپ ردو

 نوکر نکیایاو هد هرمصب نابع ن هللاد عنب ییعنناعلس تیاکح)
 هدروک ذم *هناخ دکیدک ندنک وا تالزممر و یدزدیک بوقیج ندنرمصق
 كنوتاخ نکر سگ ندنرلنا كرنا قافلا یدیازرلشبا تالبا بواوا عج اوس

 فذاو :نلاح رم مزو هنداک نوهک نداروب هرمهب ما ی لب سا

 یتکیدتا شع و ایلوخ ود هذا صالخ یزب ن دکماثبا تالسابواوا
 بعذواسف لح هدنارمش تودیا تدوع هت نصق هنن ندارواهدک دتشنا
 ینیدلوا كرانروع لوا تور داوط هل دنر اشا یتیدلو راد هرهاوحو

 نوناخرندنزل اهن کدروک ین و یدکود هیورحما ندنس هرب كل زبم
 یددلبا تافو ندنعنرف لاک
 قسم نفت ه هبراحر ندزاجی راوح ده ند رلدنغم روھ شم تیاکح (

 كل د زاس و راح یدآ شع | هیعسل یداولا فظ هما كن هراحلوا تو دنا

 ید روت وک ه هرمعابودیاارمشا ی سدر نقار ەل ھا 1.-5 دلا ەر عام دو |

)۰۹( 



 ۳ هدرصقو یدتیا ح دم هلبا هدیصدر رب یزپ زعلا دع ن رکب ولا یسلاو هیسلب

 یادلبا ناس>ا نوا زویحوا هقاقرلا نا هدنکی دعا میدن ههبلا موم یلاو

 بوروتک نکر اشیا الج رو هدناکد یردپ بولا ی رلنوتلا قاقزانیاو
 یدید تیاارتشا یعا نوت ز هلا كنوانب یدک و د هنغاخوف

 هد هفیلخ روضح یناسش دیزب ندنسا ما لدیشرا نوزاه تیاک>)

 دارب | یاد هحنددم لر عش هدمتج منب نیم ودا رمان بودیا اوسعداشاد
 نوسکرب یدیا رد مدعا بب ذکت الصا ییارعش نب هدفاصوایرل کحدتا

 و ین دا کلب ابا ییددوفوا بود انغ هنغمرب هدنروصح کز هفیلخ

 (تس) یدلبا دارا ید قا

 ۶# ةفعاضم عرد قا نمالا قار |ا
 ٭ لک لع ی اب نا نه دلا نمی ال ٭

 || خرز تاق ردنآ تاق هدشاسآو نها تو یجود مب ( انعم دصالخ ) |

 نیما ندنرو هط هلو ةة ل رهد تانداحج و دم ےک نسرروک هدنجا

 لسم هدفدروص وید شعا حدم یی و ردسیک لاف كتیوب نوراهنلوا
 ید زب ,لاحرد زاید درد اوس هدنج دم یاش دی زب رعاش هدنماندیلواان

 لدسيا رولو هدهتسلا هیره دژ همدا ندیکو بود رغاح هنن روصح

 یدلبا سا ود همرو تصحخر اوتل یش هوسا روتک هج هژر وا

 راّعحا هنروضح كنوراه بولا هلتفایق یب دلو یدب زب بوراو روم |

 یالخ هدکاوعد نس سن هسه داع ؛دسبلا یدب زب نوراه یدلبا |

 يک هح کلوب رعاش ار زل دعا بیذکت یرعاش ندیا حدع نسو لروح

 نسسعا نيات هندام هسلاهسیا نس سعد رایج نادت هقرایرز الصا |ا

 الاح مخرزهتسا مدعا بیذکت یرعاش لوا نب نیا ریمااب هللاو هدکدید |

 یدرتسوک یترز یک هدنتلا بودا عفر یباوثا ود رد هدمرزوا ||
 هکیدنلوا تیاور هلیوشهزب هکردیارکذ هدایکذاباتک ی زوجاناتیاکح ) |[

 ركب انج نم بوراو هت رلترضح هیلعو اند لع لا تاولص نایلس دهه

 کلا تفایضو ناهلس ترمضح یدید مردآ زا یزکفب رشت دف ایص

 ۱ یکرکاسع هداک هدد در وص ولد یربار هلا مرکاسع ھو سهعع یاک |

 هددوعود مو ی درک دون فد رشد هدنوک نالف فەر نج نال-د هلا 1

 ( یدونج (
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 "رقبا رٹ ارد فو هش یددا هساوا شاروا طو كب رکا هللاو هکنوسلوا

 بواك تو هن سةن الضو مدا ندکعد ردن را طوس ىلا ب یدبا

 ضودهدنک داک مار هل صد یدید یدنا نوح نوساوا نیعء هچ العم

 یدلنا لا سرا هحارح بودا ضا رتتسا مهرد كس نواندن رلتسود

 ابهد یل وبق مدع كحارج لصف ید ردنوک دیورمک تويعا لوبق حارج

 یرکی هللا ضارقتسا ید مهرد كدب نوا بودا نسل مام هدابز

 تفووهع رکرب ندامرک نا بو داانا ندا وہق حارح یدردنوک یمهرد ك

Lsكب ی 8 ۹ واو معیا لوف ت رجا نوعا مک دا هاف هدنس ےن  

 کیذلشیا كتو هاو هدکدتشوا تو( لضف یدند هسدارردنوک ید نولا

 ر د هاتن ةلج كزاشوا نیکی دلشنا هدف ابقا ماا مزب هد اینسح شیاوب
 اتغتساو هد رعف لاحول مدتشیا یفل دلوا ییاتحاو رعد تدش كلا ن ارز

Aید.درداثو ح دم یاس  

 ءسهد بوراو هننا كن هفیاخ ن وهم هک ردنا لقن نابانت یسنع تناکح)

 هلایع مدایز ندنسنب مدلبا ناذیتسا نوعا کیک هنن رافر ط مایع نالوا هد

 ید تروتت هکناب هارو یرلنا بور :دنوک مدآ هه رمصت نکسل قشم

 هد ورا هدر یدید نو-اک هلډ وساکا همداخ ناروط هدئحوا یساو

 اکا نومأم یدلوا لسخ اد راتف رابیز مالغ زاوطا كزانو راسخر هزات ر
 ندیکاوا روح ندناو یدنروطوا هنرزوا نور كن: د تولد اب رح

 داوا هغ زد روا جد ی آ تولوا لتخ اد اشس تورا رالدو زا

 ےٹلوا هتسمدو نارب> توقا هث رالاج نسح ها زلم ال لوان یدلبا

 هدنیاوج یدید تبا یأز نس اکب میلشاب ندنسغنق كلرانوب بوقاباکب ن وهام
 یدا رب نوم امدید هناصواذه نع هللا ههزت دف هللا نیما رىما ذیعا
 هب راج هکلب ردلکد مالغرانور یک كکیدحا مهف كنس یتسعاب بودا مف
 یدید مدنوق هنتفایق مالع یرانا رد

 بویه و یوا وشوا هدرهصک یعنطلا قاق را نبا رومشمرعاش تاکح)

 هلبا فالج روي یعب قا دادسح یردب یا روشالاح اکو مع لیصح

 زرامدآ ندارتف زب بودا مول هنلغوا ندنفی ءاوا مدآ لاخلا ریقف ردیا شاعت
 هک رادتكنغا تیز کكکیدسا قرص یوروطوا رد هحایص هل وب كس

 هن-هولو ضا رعا كن ردپ قاق رانا قسحا ید رد ردقو را دئفا
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 ییایح یردن کت دک دتا لت ف نیر رفعج دیشراا نوراه تاکح)

 صعق ها راو یرالاوما هد هرنو یدتنا سبح بوتوط ییضف یردارو
 هنادنز ییداخ رورمس# نوکرت نوراه هکرارید یدلىا ط.ض هلیا اصةتساو

 یذید راقیج ءرمنط ییضف هم د 1 نالوا لک وم هنادنز بولک یدردنوک
 اکان هکروعد نوحما كنس نیم ولا ما هدقدقیح رشط ندنادنز لصف

 مرحا لتضف مدا ماوندزکرب و ربخاکب هلا رادقغو هد هرترهنکلاوما
 هکندل وا تباث اه هدمدنع من هک و لاح رویلوا هدنعز مدر و ربخ هر روا

 یرما كن هفیلخ اکبو شللق یرالام قو كب قدموا طبض ك رانا
 زویکیا اکتس كسلا نم وس غب داوا هد هر ك هرکلام نسس رکحا

 لام نوڪ“ هظفاسح لم نس هکمردا نط مفج هروا طوس

 ن هللاو تور دلاق شاب لصف هدک دید نس رر و رخ اکب بوداراشا

 تره طوسر هلا جورح ندای کا مدعا تدکاعط دیک درب و رمح

 مردیا راتخایجورخ ندایئد لاح همهب مهساوا شعلیق ریضتهدند مغلوا
 هظذاع یرعصرع هل. ا.رلامزب دون تب رول هدئسو ردیع واعم كنم ولا راو

 اکسرکا هدأ طفح یز لام هلدا یسع) هکب دااو هدر زد لفات ن دنا

 رورمس«یدیدتبا ارجا ننام رف كنا نس حدام هنهسواشعا یا یشرب هقیلخ

 نواب رود و یدروا طوس زون ل ضد نوراقیح طوسر ندنحما كالبدنم

 ناخ لوا یدتربدروااک اید ننزود بور و همداخ نالوا هدفنا یطوتس
 هفاوا فات لضف کیدا نر در دش هلل وشبویعا تعغشو محراللصا

 جالع هب جز طوس نالواهدنس هدرا كلكف را یک توغار ى یشزا

 اکوب هدک دروک یتسهقرا فلضق بولوب حارحرب هدفارطا لوا نوا كما
 راب دید یدل روا طوس ز ویکنا روا هدخااب ۍد د راشه روا طوس ل

 هقرا نکل ردلکد هد از ردنرتا كط وس لیلا یرثا كنجخز كلو هدا لصد

 دن رزوآ ررصحز لصف یدد رد مزال یسفأ هنیرزوا رص > هرزوا یس

 كنس هقرا هدکدکج ندذتلا الف یرصح هلا تو فد رحرایدروطان

 ترشابم هجالعاکا حارجو یدلاق هدنرزوا رص ح لوا ر قوحك

 رکش نوڪ یدراو هرکش هدعس بوقاب هنس هقرا كلطف نوکر تودیا

 نوا كلا شاشا هکعب زات a یلاعت هدمح رایدید لدتا

 کم ولعه م دید ردد را كطوس لپ اول ەد« ؟ندروک ادا لصفن مدتار کش

 ( هکنوسارا )
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 احر توا رواوایضار نس مدندعهروتک بولا رارب هدا رک هساا ررنو

 ل دشا هدع اوم هرزوا كلک هک یستربا بودا عادو هرانا رلندند هب

 تقو مدلنا هدافا یدوع وم تو هدیش را نوراه نوفیحت نداروا

 بودیا دوم ص ادتنانب قدراو هروک ذم عسضوم ربارب هلی ایت هدکدلک

 امم بوذا یف ومنل یرلت سفح ادت قح رل دکح ی هقیلخ هدعب

 ) رس فودن ا رست لادن وندن دک دیک محسود لوا هژ هیراحلوا

 | نکزوس كج هیلی وسو نکیدیا انغ هدرگگیدنسیا طوف لمسی یزک زوس

 1 اغلا تاغ ییماکا مدیا نوک نکردنوک رخ هللا هراجرب اروتسم هدقدلوا

 | قوح كپ ههک لوا هلا نوراهو رلبدروطوا هدلاح یراق داوا هروتسم
 صا ولد ها تاطخ هلساطخ نوا ریما نقاصاکب كد ما با رس

 نین ارمان هرکرب اومس ندهلدلوا فک هج هدانزن یدبا شا

 ]| كرلنادعب ايف رایدلوا ددبان بوخرشوق یراوج نال وا هد هزاتس یارو مدید

 | ندعطع صار, نس مهاریاب تودیا باطخ اک, ن وراه كدعسا یتک رج

 كنس یدیا هسساوا شهروک اکس یسبرب ندیراوجوب رکا لدلوا صالخ
 ۱۱ ی رسصتع خب وتعااه نداروا یدید لمدسک قااق مدردا بسط یک هبقر

 هرلنا نوراهرل-ثشءا ندنر هیراج كن وراه هموس ره یراوج رکم قدلوا
 : هن هق لخاراد یدبا یا هرصق لوابودبا بضع ییالوطن دیشرب

 | لاخدا هشوب ام مرح هنن توردنوک زبخ ه هروک ذم یراوح هدقدراو

 : دف رط ےب هدعل ارا ندراوسح لواو یدلنا نا-سحا مهرد كبزو اکبو

 | لع حاقرب كج هديا ضارنعا كنهص ویا یدیا رولکاناد-هو فاطاا

 هریک بونا ندنرک رام دک درمک هلن میهاربا ادا یسر ردزاو
 لاحرمو ك

 لص سیاس هدق داوا باغ هتفهر و ق و نو-سلوا سداسر هدشاب

 سااسرولک مزال قارافرح بولو نداروا مهارباو كم ربوربخ یغیداوا

 | هراج هدنفح مهاربا نوراهک لهیوط یسمآءا یدپابهن یربکراب هسنغوب
 | شاو ر اح لس زو شو راص لیئز موم ندعخارا نوسا وهم یر

 یا لاوس كن وراه ىنيرلقدتق راص نوا كيك لنز لوا هللوا

 هل یی دلب قو هک نیمز یور ٌهفیلخ یسجمچوا یدردبا اضتقا
 هدام عسم ردعدا هل یه دص نداعع یسیا دوعض نو رک دنا لير

 و یوهاكرات اور لج

 ت ےک

 دشا رکذ مر
 م رس حب تص سمت

 یلاعت هللادنع ملعلا رد رگ
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 اکا نن یدید ردشلعا لزوک یت وصوب خرس نیا هراج لوا هن ند هدرپ
 سا كيها ر ۱. نسر دعا ارا توص وب مش نسرویا دوس نا

 نسهدمشیدید ۳۹ تيس هج ارا یئوتص كس هقساو هنس فشل

 تواواشتسو ظوطحندمزوسو مدد مثب میهاربا یدند نسرواب لدن

 كنس قیقلالع لدتا ےک یکسفن ند زب راد داک عا یس هلج كن راوج
 تاقک قجردقو بودنا عاد و هرانای رابدید دنیا ظح ك ندکهیدلوا

 هدافا برا كل هفیلخ هدنب راددتالاّوس ییییس مدید کب ربو نذااکیزدنا

 هد نم دنع هتفهو نس یدلوا مزال هز كا سح یس یدعش هریک دتا

 راد رو با وجود هللا هل للا مدید لتقلا هللاو وه رلددیدز ردا فیقوت

 راب دتف راص بوی هلردن ز ین هر مهر هتعهر مدلاق هتفهر هدنناب كرلتا

 هدک دروک ن مدراو هنروضح كنوراه یسل را بولاق ەد ازم ہیک لوا

 ںودیا نواه ندم رھا مب نتسس میهارب ا عطلا تقیساا تودیا ظ.عو مس

 داسا ىع ذل منیو كدلوا لوغشم هللا اهفس نالوا كه ابشا و.ددنک و ماوع

 لک دنا ما مدح ۳۶ عهدك ر وضح كنس نیم وارا یدید كدتا

 ع هدیا لدن هرس ینا ردراو مربخ بیو ببرغر م نکل رلوا توق یی

 هژیوس مدد ردک نشرها هسا لکد رادع رکسردنا لود ها رادع رکا

 هد هسدا نه هلوا تاج بج وماکس یش كکح هیلیوس هک ردقنره دیشی
 یب یش بلا کر و نودنارکفت زارب مدلیوس مالا ییارجام هد یدید

 لوا نش نیثم ولا ریمااد ردنکم ید د نسمرولع هروتوک م رکرب هلاروا ید

 نک هسدا ردنا ما نامزه یدید توو مديد مزد روطوا ر ار ا یراوح

 هک لوا نودناتغارف 9 لدن ءوس نالوا هدیعح ۳۹ هود مدد رول وا

 هدف دلوا حایص كل دا رارصا یرففو هلا ت سشعو ساعو برطو قود

 بوراو هدد وعو-م تقو ہرا هیراجلوا بودنا ما هللا فا صدا اکب
 یدلیا هشت هدناب منا تصخر لب ص نوعسضلک رب ار كت ودنک

 یی مدلک هدوممم عضوه هلن هد ده نالوا نح ۳ هللا را هبزاح

 بو و نیو رلیدکح اپ یا مدربک ها کا ىدا رلشعف راص

 دا م كغیك بولاق ەد رلناب كرنا سک لواری رز نع لاک چو اس
 اا یزتس اکا ردنداو رطو ر رک اکی هتیعب ردراو مرداررب م: هد کیدا

 نذا رک اروتسا كلک هیارو رب ارب هلع مود ابوزوآب لب شرک تام مدتی
 ا

 ور
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 مع یدید لوا لخاد هم روح منب مدقم ندوسناب هرکص ندم اثخاو

 تلع رب دوخان ردا رخت رکا یہا قحو ہد: دید نیما ریعال ذعاطااو

 یدد یکدشا شوک یمرما مردبا ب رص یکعنع كس لهوا ربا نایب

 هراز نوک لواو مدراو همه اځ بوءبح نداروا بود نیو رمااب ممد

 ماشخارک یتحمدعوقوا بوج یراهرک ذت نالکو مدعوق هئاب یعایحا نالک
 یاشاو مدلوا هج وتم هب هقال سا راد تولواراوس هعساو بول نب زاغ

 لنز رب ه اشا ند یصق هکمدروک نسکرک ندشاب كل رمهفر هدشرط
 هدور اوو راشعا طبر یلینز لوا هللا با ندن-ةرط تردو رلش+ازوا

 بوریک لنز لوا هسیا میک كج هلک هک شاوا رظنم بوروط هب راجرپ
 یدبد رک دنا کال دزوش بودا هعزانم لب مسن رلکج هکح هیوراقو

 هب هدا هلا یپ-دس معا هلو هکر راح رداطخو بو و- شود هڏ هدعب

 مدم هلوا بلاغ هع-ن یدلوا مدید هلوا لاله ثعاپ بودیا ربخأت مقک
 رل دکح هرمصق یالعا مدرک هنا گالدنز بوراو یدتا هبلغ اکب محسقت

 ندای قب نکا رلبدد یدلک هتشا ب ون وسر هراجاتعرو انسح یاطرو

 | هلاودعاب بودبا مف یمغبدلوا هتک نال وا یراب ولطم هدنرلکدروک
 كن راسفتیا هدناوج هرانان رلیدید یدتبا لاخدا هنس هلم نمی ا مزب نس

 رک دوستم لواو نکیدتنا دارم کع ا لاخدا ع هیاروب مس یرودع

 ندف رط ر نو رلنا مد دیداوا یلوا ندش هزم نوڪ مدا نالوا
 توم یملک كمدا رکیدتسا مز یسلرب ندا كن راوج كد روڈ وک

 اک: بولد مل هدیا ت شام هاکنوب نکیلک مدآ فد رظرب هدم داوب یدلوا

 مدلیا لکا هحربرب نو را رطاح هد هسا قوط دا هجرک ارللدرودک ماعط

 ترشام۰ دکع ا ایع تولکهبراج حوا قدلشاب هکمحا رادد رو "دیا هدعب

 یدتا یغل ینوص دوم یار ندنرلحمایدباراررغاح لع! كيو رب دانا

 ردشعاب لزوک یت وصوب یلیصوم هاربا یسیر, كنةیراج ند هراتس یارو

 كنانغنس قسافاب بولیراطاکب مدید كدایوس نالپ هب هیراج لوا نپ یدید
 هدک دا ایع یوص كضد رغ یسهعشار و ىدىد نعرولی هت یی داوا هل

 نالی ید هدنوب هثیخاب اک ان یدید ردٌشعا لزوک ید یتوصو مه ارا

 کالیو هرخا ممللا بودا لاعفنا هب راج هنب مدید ردنضد رغ انغوب دابوس

 یاروهدک دنا تفت یعنوص متبهراج یج>وا یدیدنسرلکا هنندانغنع
 ت
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 ۱ ۱ ۱3۳2 هلج و یدرونک معنا راذ دیفنسلا لوا ا لحرزب هب تب دف ندقارخ
 ۱ یربک دعا لامعتسا نوهسوتروا شاب كران وناخیءب دوسا رجا جا بوتاص

 ۱ ۱ هجهدأا ز ندسنحو و یدلاق هدنن اب بویم هدا مس نعول هایس ندرلنع

 هنس هدلب هب ورک یرل نع لوا تولوا لولم رجات ندنفب دلوا شم رونک

 كنس ن رکا بوراوهرجاتلوا تدنحن هللا دبعیدرب هرارق هکم زونوک

 اک مة سالا رولوا باح هکعا عب ی ىس کاک راوتروا ساب هايس وب

 رازکت "یشردق و ن تدنچیا اب ددم هدنناوج رجات یدب د نسررپ و

 رد دا تیافک ۲ اکمل داواصالخ ندتفشمو بعت مکح دکح هلباا لقت همهداد

 بدنح نایدب د میر و اکسه-ٍهارواواراکردقتره نوساوا ےب یسهیامرمس
 یس هر اهرم لصا كرل نع و ردیشنسهدالو ردا وب تویلوا لاق کو

 تولوا یصار ہدرجات ی دید نوساوا مب ینصذو كنس ینصن كنعرو

 (رق) یدلپ وس یتایاوب بدنجنارایدرپ و اررق هلهجوو
 لج .دیعتم ده از تلعف اذام # دوسالا رابطا ین نیل لق #

 ‡ نعساناب هل تفوح # هاش نولصال رع“ ناک دق ##
 راد و یدلبا قشم هن رغم كل هدم بویلغاب هتسپهب هروک ذعتاییاو

 ناوست نالوا دوج وم هد هنیدم هتسهو هزانهب راج ورح هدق دلو ترهش

 || اشا هللا نوتلا یزو یدوساراجیح یداءاتیغر هثسا رشا دوساراج

 هر دنح نا بو دیار اک یناعضا ك ګر یک دتا ند هءتماراسندنعاتموب رجاترلب دا

 یدلنااطعا یفصن كنعر هلبا افو هدمع یکی دا

 بودا رک رلخ ران رنک ۱ نس هعفو لی-دز كنيلصوم مهارا تیاکح)

 یا روب یس هه رک كلپسن.ننسح كنومأمو ردنشلوا ةد اتر كنومأم

 اصقاو ردبا راکنا یی هصقو نو دلخیا راد ردشلوا بیس دنسعا جور

 زید ید ردنالی ایعطق هد هسا ا2 یراکنا كلا هلبا رظن هلقن تروص

 قلوا نایسح هداععاو تن رد هلفع یبحاص 2ے راوتل نوع قەي اکحو

 مه اربا هکربد بودیا رکذ هرزوا قلوا هداتفوك دیشرا نوراه هلمجو
 هدعرح نوک یکن رابن مهاریاان اک: نوکر درشرا نوراه هکیدید ییصوم

 اکسس نکل اب یی اسنغ بودا بیترت تشع ساع یماشخاو مغج ہروظوا

 هجا ید دان ب رشو هلوا لوغشم هلدا یشرب نراس مکحهدا سصح

 (و)



 )ر )

 | نیهباز نالوا یسهقوشعم هبيناز نیا وش بواوک مدک دنشبا یتایا یدهم
 E یاس هب وب بودا علخ ندستوالح یزم فدرح الاو کد یا خور

 یدید كج هداتماقا

 اهدف ادعا هدقدلوا لخاد ه هروئم دن دم ۵-هیلخ ی دهم تیاکح )

 ۳۳ لیذهاا ب بدنج ن اس« هل د.ع هل | ران | نولوا لخاد ہن روضح

 هللا رثا ممن هللادبع هدنراک ذلک و هفیاخ روضح یسهشاطارق هدعبیدیا
 | لخاد هد هلا رلنا بادنح نا رلیداوا لخاد ارش ه دءب ی دلک رار جد
 | تدنح ی هل اد, ىدا بلط یرلنغم ةا هدق دلوا ه-هآ یداوا

 | نسم هدهفرلخ دزن یسانغو ی دلی فن واک رار یخد هل ارلبنفم
 نیا کا a2 ۳1 ۲ یدلبا دحا یاشار هلا ری 2 ۷ بواوا

 عج هداحرر ۵ رللیوب نالوا عج ه دنس ردو هك هک ےک بد زج

 نا یدد تا غن نتایا ت ارج الا هم كس اک مدمروک ی هد داوا

 (رعش) ید یااوکا تدئح

 ۶ ایرطیهالا دعب لث دع كن اما # این ر الا مو-بل لاج رال اب #

 3۴ اتم ارح الا ده يل ااو دغ 3۴ یاس هيد لارغ ل از الدا #

 ب تط دغ اط یاو و کر الا نا سانلا را #
 اضاع كتسلا تنش اصف ۶ افیعیاامارجا بلطد ناکول #

 9۶ لغام بازحالااهبیمرب ناکوا 3۴ اهل لاصد ال لی تو اقا ارب ٭

 نیس ول د كف رظاام كونا هلل هدکدتا عامسا یب هروک ذم ناسا یدهم
 نکل یدلنا هیعنوت یکذیضاق كن هن دمو اطعا مشرد كس نوااکا هلا

 دناسا كرمك ور غص بولو تره نش هدنشا قلح یاباو كد اج نا

 یدنخنا هدقداوایوعسم كنب دهم یترهش هدهحردو كتادا یدشود

 | مپ نینولا رمان بوراو هب هفیلخ بدنج نیا ی دليا لرع نکلا تھا
 ندفرشاللک, دغاناس>ا تودبا لرع نوڪ یدلواهن متحابقو ےھانک

 اعدرالا مول وباز> ال | نهم هجلب مدعا لزع نب نس هدک درد لدتا مور

 یرید یدلبآ لزع
 بودا حدمییدنج نا روک ذم هدنسا نوکر هبلیدهم ت اکح )

 ندنراتفارط كيدنج نا نس نینمولارماا یسامدن یدلبا ثح ندنتفارط

 هکمردبا نیم یتفارطوش هدنرالاؤس و دنکسرروم نیس هداز نس3

(۸) 
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 هللا راتب وب ۰# مان رعشالا ناجد نوک رب هپ ههیلخ ید-هء تاکح )

 (رعش) یدتاانع

 * ببیح وهو تلا رع ر کاو ۶# هسبحا ناام تلا ی ال یاو #
 ۷۶ بیحاف رسام لس داو # ینوسن کنم ءایسا یلعیضغاو #

 * بب رف كيلا یشملاو تالصوب 3 ذبصسفالاو سفال كنع سرح او ۴

 غلوب هتک نالوا ربع ۵ اه بیت م: نس ناجداب کد یبا یدهم

 تاسا بولوا ظوطحم تباغو بود كدر دعا قداصت یتاسا تاک.دتا

 رسا هب ند ناج دان هدعد و یدریدتا نت اهد هود حاقر یهروک ذم ۱

 ۱۳ ناب ناز نالوا ودغ دم مدک دتا يلم ما
 اطعا یعیفوتو هيج و هاجد یر هءطاعم روک ذم هفیلخو یدلبااحر |

 لا هقیلخ رزو هدق دلوالصاو ههللا دمعیا یرزو گن دمم عو یدل.ا |8

 فرصتم کا رد هدهحرد لو-ش یتماسج كن هعطاتم یاو بوریک هاب |
 رو)وا شک هب هلوعم رعاشرپ رد,للوا دهعیلو دوخاو هفعیلخاب نالوا

 ندیش مجیدرو هللاو ن بور و باوج هرزو یدهم هدک ږد ردالکد ی

 یدید نک دااشا نداجد برفر یرهعطاعم لوا زس ۳۹ عوحر

 ندا هبهرد كب للا یراه-هطاقم نالوا رکذ بورغاح ییاجدرب زو
 یدلا نولاص

 (رعع) رایدت,آ نود یرلد وب هةل یدهمنوک | تاکح (

 #٠ زاهد اتت رغنااک ۴# نیمنا هاو ءا #۴
 3 راقع اه: ر ناك # مهسا اهتشرپ شد #

 ٩۶ رادتس ةا ادنع # وه و یساق بلقلا #

 راددهد رد یبا سانات میط» یدروص ولد ردوک یتاف كناساو یدهم ||

 ندا كنسامدن ك هقیاخ یدرد نوساک همروضح ى: 0 ردنوک رخ کا

 نود ردا اق كلاب اوب عیطع نینءولاربماا ید رپ ندرانالوا نشد كیطم
 (رعش) یدوقوا یرلتب ویشا

 3۶ صبا نم تنتقا دف ۶# رب راب نجرلا نخ #

 2 ولو اف فرطوور سلا و كنم گی رم
 ۴# ریال اب كم لوا ۴# ی دملا ام هللاو الف #

 * رفعج ىنا نا ماسخ # كيفك ینف تنش ن اف #
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 ناک اک هجرکا ه دنغب دقلاق هغانا بولئوا یسهراب كن الغواو شعربدتنا
 * هتهووج دصر هم اةتناوراث ذخااءاد طف بولوا هدنتم دخ كن و دنفا

 نکیا هدنرکف ی رادت ل مار كج هدیا لیصح بلق یافتش هداب وتو

 سلا هش یروعو یسدنفا نب راعحوج كکرا كحوک یا ك ورق

 هن راثکات ندنرزوا كنماط لا هاخیرلق داوا نک اسنولآ نکا لوشن

 لبا یش راسو ماعط یزل-ةجوج ردق هجاک بوب وط یمیدنفا بوروتوک
 هدعهاش هد دقاب وراق و نكر نداتلا كماط رو نم لج ر شءردالکا

 هک د د نیکح هړا یک اله یی راهحوح م العاب هعش روک نب رلفحوح

 مزال لدالوا اکسرکا مفح هنا یغاشا ندماطوش یدعت مع هدنیاوج مالغ

 ودنک هسا لدتا بوی یب هلبا عطف یز هباخ لص بام دقم ھسوا

 تم السندارو یرلفج وچ كنم هد ل هسدا رسک هدعوشراق لب جد یراهباخ

 امدعم همرک ها م: بوباشاپ هزایو اجر ف رح یدید مرردْسا ىغا

 هساا یدراولاب ردقن رهوند هلا ومع اط و افح مکیدتبا مودم لنت

 هللاو تیا تکرح هلهجو مکیدید تب قارب یرازوسو نس بویلوا دسیفم
 ردلکدردق كمحاوص نما یغاشاندارو ی رلفح وح كنس هدهدنع ممب

 هدروک ذع تاو مالع هد هاا ی دتا احر را رارک فا رح ی دد

 یرا-ة> وح هدک دتادا رم قمقیح هنن ا كءالغ هلک 2۱ دانعو رارصا

 زار بولاق زحاع یددنفا یدرونک ی رانک كءاطات هرزوا قعا نامش

 كم الو یدلک بولا قا ګر بوراو بود مءهروتک ق ام عهراو تیاربص
 حط ندندان ن: رهباخ قرهلوا یر وذم كءالغ توروط هدنسوشراف

 يراوح وچ هدکدروک یتکیدلی-بک كنتس هاخ كند دنفا م الف یدلبا

 رل داوا هج راب هحراب رلهو-دعد هراحش: بونا یغعاشا ندم اط یهعرد

 یکمد دةم نر هلبا یسهلوا عطق كنهیاخ كنس بودا باطخ هنسیدتفاو

 مدتا كاله یرلفج وج نوعا قلوا شل *هلصف هرکصن دقدلا ىم اقتنل

 هدنفب دوقوا یی ونکموشا هیلخیداه یدنلوا سح روکذ ءمالغو یدید
 لتفكروک ذم مالغ هثسلاو دمو یدد مسا هند بی ندنو نب

 رد ره هداتم دخ ت: هرحو لو دنک توردنوک ھار ما نوعسسلوا

 یدلبا درطو حارخا نس هلج هدا راو هلوک یگز
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 ندارد ار ز یدارریدرساطا ۳ هرعاش مان داج نا ورعن اس تباکخ (

 كجەدا ر رګ ید رعش هل كیا بوتاص ۳۹ مس فدع* نالو ار

 بواوا ع و.طمرعاشرربدیدلا نوتا صرو نط هدتاوررب یدلبا هدام رل اےک

 ندنتناطق لاکو یدنا لئام هحا نعو فواط] اب رک او فقاو هب رع راعثا

 «دنرلفح یداهو.ههاز ن: نعم كا بوذا تعزالع هرعاش ماندرب ن راثب

 ةر هعواطف تارمجتو هنسح تلاوقو تقرمس یبرل ابنعم كدناص# ینیداب
 ا تا ح دم كن هکمار و دیش را نوراه هللا لوو غاردا

 فاو هسوک هنغادلاج ندنرعش كراشب یرلاعنع بودیا مظف دیصق
 ولاد مه رد ت نوا 0 وق ف هول یاده و یدبا سلوا

 بولوا لام هفلکت تب هر هدنس ھه سلاو یدیا رواک تواوا راوس هریک زاب

 قم رب هدننافو یدا رواوا یشتنع یسوقو هی اغو كسم « رال یک درک

 ییهروک ذه لاواو درد نجوادا رامزب مینو نوراچ بوااق لام نویلم

 اعم كن راعتشا كنا بواوا طال تما هراشب لاج هبمو ربسذنعا ذخا

 یاس تب ضرع هدا هلا ارت ا تا او و دحا ییس هدیج

 هی هش رعش هلراشد ی حاص زوس لصا نولوا روهشم یرعشو لوق
 2 ی دا نعا تیغ ر

 # د وحلا ءهذنال بز افو # اع تام سانلا بقار نم #

 راش نا

 ۴# هتج اح رفطب ل س اناا بذار نم #

 ٭ هال كن اتفلا تابطا اب زافو #

 و ناسا ن رییس

 ۱۳12 یواحا یادت رظ ےل ود و دی راز وف: زو تیک ر)

 ندهرفصییان بله الا ندد:-یارشا 1 شمزاب هب وش یداک بونک مر

 مالغ شبا هیر نودا اشنا نکیا ریغص زوده الغ ہا سر . لجررب

 یرب هاکو هاک بوشول وا هلا روع ك وک ذم لجر هدقدلوا اب تو و
 الغ ب واک هے ررزوا ید ذا نوکر شما ا رر

 یللوجر تااو یناراهاش نوتوط نامه ن دنفل دل و هدنرزوا كس هحوز

 ف هدق داشاب هکعا بارططا قرهدیفآ یا نالغواوشعا 5 اما

 راه هلرءضو هرم هتسهراب بودا جر هنس هل وک فی رح س ومان تربغ
۳ 

 ( شهریدا )



) sor ) 
 ا ا

 اقف یدید مردیافوخ وید رولت ۲ شاسطهرفرط نداء“ دکد روک ره

 قعروادح رع ترضح هدننداهش رارکب دلا دد كنهرکد وبا هک رد درد

 یهریغم لەو رروا د->هرار کت رک وبا را لع تّرضح یدغا دارم

 هقتدرب یسبناث لود كن ٥ رکپوبا یو كن رلفدروس زولک مال كعا جر

 ردینم هک هدا اضتفا قلوا مات دهاش ترد بورك ےیکح تدا هش

 لو ردبقلم هللا یقأ هبو سس رمق ی ناععنو رع رش وا ت اکتح)

 ندنس هلج كلب رخ امو نیم دقت هل وحیالع ندنسلاوم كعک نخ ثراع

 نددبحن سولو ندرعن یسعو نددجانا لیلخ یوح یدا ماعا

 نکا هدنساج لدجان لیسلخن هک رد حاطالا ن رکب ردشعا ذسخا

 فیطلت ینآ بود لسعال ربازب اب> مع لیلخ ماهااکاو یداک هیوبیس هیاروا
 هدنفولوا یدک هدادقب نده سصب هب ويس هکر ید ىو را رگوا یدّسا

 | ییاسک هلا هیو.یس یدبا یل تایما دج یلغوا ل دیشرلا نوراه ییاسک

 اذاف هلعل  نهاعسلدشا روج را نا نظا تنک كي رع هدنرلزبوا وا عج ہد دار

 ۲ اداو هکلبر دلکد هلل وب لذم هب ويس بول وا عقا و هرظانههدنصوصخ یک ر تاھا بوه

 رلد دنا هضر اعمو هرجاشم قوح کپ ید درو لوا ادا هلا ىطقل یهوه

 ۱ ند روح لها مالک ED EE صااخ برد هدص وصح ول تیام

 | رارف ؛رزوا كلی وس بودیا تعحا رم هب رع هلوءاوا هلوا شم رافزوس

 لیا ندنسفیدلوا یب ۾ شاک یداتسا كنیما دجترایدرپو
 | یکیدید كل ویس ییکرت برع هلبا لاوس ندا هدنسابهت تور دلو

 i E E ر درو ص هدعات ءالم ندنسس نیما د-یدوفواهل محو

 هدصوصخو ماس | ےب بورپ و با وج برع یدد تا ملک هل م>و یکب دید

 قلخ یدید ردنا تعس هیاروا هسا لتصا و رکا تع اطا اکب

 | هلو ه وبیسو یدید هل بوش یئاسک بویقوا ییکرت یسیرپ اک-ہدنجا
 رد وو لاک تاوص نس هدن رک د.د ر دیا تباوتص یدند

 دود هدعب یدید رولت هلواوت برع ادا فیاکتولدرپ و باوجود

 هب ویسیدید ی ا تکلا ممه ب | وصلا برع ناروا تودنا ساع

 ا تفاو هند دنالود ین زو تودنا تصعد كن هداز هه وا هدنف>ح فا

 ر او ید قا سراف توج ندداد۶» نامشو یدلوا

 یدلنا تاقو کیا یکیا زولواهد هپ رق ماناضم ندنسا رد
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 یهوجوو اسور كن رجاتهموراص |هکب دروک براو ,دعس# مک لک

 قحدا زا: دک درو ۲ ىدا ز رە راسلوا عج ر دی كن هردم ەر دم۶

 گاکیدروک و روت UE طاخ یعایق وهو تاقوخ ندنرلرمض> لاعت

 منك هساوا هدنسام ییطد كنروعهلبا ممط) مب هللاو نس تا تداعش یک

 تولوط ا شاب یرزوک ك دانز یدد نسنههروک یکتدرک هر هر كمرکذ

 مب هزود یکی دلی وس لرد هاش رکب د نیم ملا هما بورارق یزون و
 مدیا زا هاو تثح سفنو مدروک ساع رب ن نکل ردقو ْ وقو

 رگ ترضح مدتا هده اشههرزواق طل كل 0 لوا ۳ طل كن هر هو

 هدک دند یکدروک یک یب داوا لتخاد هب لکم تال 2لا یر

 ناشزا رک ذ بو دا ارع ترمضح یدرب و باوج ولد مدهروکال

 هشاوتح ك دان زو رللدروا برص ر ا هنن ره ل ده اش جوا

 اش ۳3 هر 6 , وبا یدلوا طو اس دح ندهد تودیا بجا رع تروح

 هدک هدا :کواذک لعف ةرمغلا نادهشا هلیسحا ناج هرکصذ دک دن ترض

 رک لیع ت زنق قحآ یدتسا داره قم روا ید دحر کا رعترضح

 لهدا رروا د دنحر هنهرکب ولانسرکا تولوا یضار همحو هللا

 كمرب و هبوت ههرکب وبا رع ت رضح یدیدردا اضتفا كعا جر یبهریغم

 کج هد مپ هرکص ندوب ثلکد دتا ضرع ه ولاک,كئس هدفدلوا هدن د صد

 دع این هدک دید مة رع ت رطح یدید ردیف وا كع لوبد یداهش

 یدیدمدشا نیعو دمع هکمعا تداهش هدنس هسک ۲ کا هڪ رل وا هدنایح

 ترضخ یدید کارخا هه رنک هل هدتقدا روادح هزدهاش

 هرکب یان نجرا دبع رلیدرویب هیف كوآراناکم هل نخالب هدباوجاکارع
 نیو دهع هکمعا مالک هلا داز هڪقر روط عاص هداباد مردن هکر د

 تیصو ولد نودا و یلسالا هز رب ولا نوسلیق دایر ی زاغ هدنافو تودنا

 یرلت رمض> لسو میاع هللا یلص هللا لوسر هلبا هزرپ وبا ییهرکبیبا یدلبا
 هیج ما هنع هللا یر رگ ت رض ح ہدج مسو ید ها رلشم رو سادن رو

 یو تورنسوسک هبهرمعم یی ما یدیا هدننا ید هرغهو یدلک تسار

 هدک دید رد لع تاب موڈ کما مروا مد هدنب اوج یدید نسام رول

 اب )0 ییاک, نس بودیا بطغ ۶ ن نضج

 سن معا نظیدتا بذک هک رزوا كنس یتداسمش یکیدتا هدکفجحكتس

 ۱ ( ره )
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 هربج» کرد روک ی دعا داشک نس هرګڊ اص5زا راک زور كل ها ید دلوا

 هن رل ردار هدکدروک یتوبهرکب وبا را روی دیا ان هللا ليج ما همش نب
 نکی دیا کروا هلا تقدرظد فان رال هدو: شا كرانوب قداوا ال ەر دال ر و

 رظتنم هب هرعغم بواوالزا ندنبسهناخهرکب وباو ی د.د ل هديا تابا هک

 كنسو كناشو لاح كنس هدق درج ندنا زد فالج ما هرم یدلوا

 هز دعب ج3 بو دیا لزرع یکسفن نس یدا وار ول۰ ځد مزب تیفیک نال وا ك مومل
 هر ولا هدودراو هده نوګا قهر دلی زاغ هربغم یدید هجا تموکح

 کاکی دلشدا نس ارب ز همردلبق زاغ بولوا ماما هزب نس هللاو ال بوقااق هغانا

 هنر دایفزاع كنور "تور و, راوج هبهرکد ونا سان ید: د دل با سیا

 زد اودنس هدمع كنول یتراما کا ی ال اح هک ار ز نکیلوا عنام

 یا هند ار لدو و SS دریک ندنو نس نوشا ع اما ھنن ناکاک

 یجدرلنا رل دید کی كوا 9 ر هد رط كهنع هللا یضر ر ن رگ

 هل ج كرلنارلبد ردلس اریرخت هنفرط ع ترص نالوا توو هفت یک

IRعج هدازوا توراو تددبا سارع ترض> نب رلاک ه هرونم دادم  

 تور دروط هدنروصح ی ہر٥ یرلت رطح هع هزلا ید رگهدنرلف دلوا

 نس اکا رع ترضح نودیا مدت « رکد وبا ادا هللا توعد ید ومشو

 مدر روک هللاو عن هدک دید ی کدر وک یا :سارایذْعق یکن اكنروع لوا ین هردو

 ةد او ال رع تّرمضخ یدیدز دیمراوررضو سًابءهدکع !تدا مشودص وصوب

 ود مدروکه درو وص یکیدرک هب یلےکم فله رکا نل واررضاک سس ندن وب

 یدید مد روک هله جوز کک: دد زنم معنهرکب وای دد هسوا ردبآ ت اا

 ترد و دوج و کم ه رقم اب هر هربغم تولد تک ویچ ترصح کا

 تدامش هب نس بورغاح فان هدعب ید د یدتیک یشخلرپ ندنسح

 تداهش هلمحو ِ دنا تدامش كن هرگن ییا هدنغد د رو عود نس ردیا

 كل روع لوا یرکذ كن هریغم رعلوا لوب ی اومد یدید مردپا
 یدبد ردءزال كد مدروک نک دریک یک کک درعک هب ہلےکم لالیم هنح و

 قیقګ هر غمار ع تر ضح هج دیا تدامشوبد مدروک هلهجو لوا د عفان

 راک اواخدلو اهدا وسند دها 2 چو ا١ كەد ئ دارون ی دن نکات صد .ایش

 جواند هضح ترد تاک دوحو كنس هریغماب هدنخب دعا تداه دش والم

 یی وعدیدنا باغ ویل وا هدساح وا داز یدید یدلوا میاضیبدصح |
 ےل ا یاس سس سا سس سا سا سا سا سس سس اس سس سس سس سس تست



(40) 
 بو دیا اعد ددم ہص م فد رح ید:د مدتاوعع یس 0 تبعصم هدک دید

 هدک دید رواوا یطظح در لب اسد هك ڈا هلا شاعم قیص رمألا هللاا

 تودنا اعدرارکروک ده لحر یدید تدااطعا مهرد کہ زو همدآ و مالغا

 كنەيطءوب هکعردنا داهشا رلت مّط> یلاعت یو کت ن رعمالا هللارعا

 یدعش هلرا بل یعصم یدد ع هرو ۵ نو نا ی رد كہ ىلا نص

 هلبارل ت وب نس سیف نا زما اب اهدا وس وب د نوساوا ه یبس ثتح اعهوب

 نقصد لر هیطدح دعا اکت :درم«ااک ان هلو اش ۶۱تاصا بود اح دم

 (نعضار یدید رولوا یعشقوج مدسرب و
 ٭ ءالظلا ههجو نع تلح # هللانم باش بعصع اما #

eهد 2 ا روک لو دم تو رج * اھو سبا و ۰ ی  

 ٭ ءافت الا هه ناک نسم ۴# ملا دقو روم الا ىف هللا نح #
 ا ۰ ف دیطع ۰ کی دو و 2 مر نو نوا وک هدک دشا یت ول بة صم

 ید د زردنا اطعا ییلثع ك هسیف ناز هلا یرتص هاتف اع نودا طوح

 نو وای وارا

 هلا څر 1 لدردنا E ك نسسروک هد هب راک یعصع نترعااب هللا و

 یدردا لاله نیک ج ورع نیک كنکیداک تسار بردی موع# هلا ف. هاکو

 نکل مدمروک مداردیا الما هلا مادقاو تعاص ین وبعو بولق هلب و نب

 ندا می ا "درۋ | ںوابغاط ند شاب یر ۴ E قح>ەلوا نیعماکا

 یروک دم لجر تالا دبع ی دید یدلوا لوتتم تیام:بولاق نکلا هلغلاغوج
 رد وص هم 4و ص کک دا فصو هم تعصم هللا و هلا ی فا

 یدید ردععع کالم هک هاج هل نکلیدبایسولیک ۽ كر تنا دم دمع مو

 هد راهن فض نوکر نکا لاو هد هرس ها ےہ تا یه هرعه تاکح (

 لاوس هرکب وبا ی دک تسار هر ۰ رکن وبا ۵ و شیعع> ند هراعالا راد

 هدک دید مروج دیک اک ایدےارومظ ےن جار ن ن e 5ر 4 هر : ریمااببو دنا

 هک دنازار دیدبدزار ولکه ارز یا ق ل> هکر و ° مگ ۲ هراز ف ر زا

 بو دیک هفاتسود نز هس هناخ كندآ رحرب هدنمأن ور ت ليج ما هرم

 شعا راد ی ج تا كسع ن جاج هح ور كنروع لواو یدنا رواک

 هدهرع ۳۹ :o س هط و | را هأاح 4 9 شو دانزو عفان as 9 هر 9 وا

 تال يج ما هل وا لد اعم هرلنا لرم کل :ج ما ۵م وس ۳ دات کیا ز رروطوا

  TENسس ۱

 ) ی دلوا (



 ( ) 1٩
TMA۲7 ۳ هم رج اه نا ی ها  rama: IETF TTDI 
 هدنس وق كنب ارس كنس یس هلج كراتروعلواورد رص اکب یسک

 ترد نوا اعقاو یدنروتک هن روصضح یهروک ذم ناوس حاعح یړدرد

 یھک و یم ہری د یھک و مس ہ۴ یسیکو میس هلاخ كاسا نب یسبک ءآرعرفن
 یدلک هن ورلبا ند ن هج ی زفر ردو هد شاب کس رلید اعا قید سه رک

 یزیدو بود مس هع رک كن آ نب ہدک دید نس یمن لا نساک حاج و
 ( رعش ) یدلب وس یت ایباوب بوک وچ هرژوا
 9۶ اجا لالا هندن هت اعو # 4 ان ماعم دشت ما

 # اب راو نینئاو رمشعو ناغ ۴# هتلتق نا هب لتقت ک جاجا #

 < اعضعضتاند نا الهد العب ج هماعم راھ عج اعح | #

 3۶ اهم الت نا اماو اتباع ۴# هس دو نا حاعحا #

 یزکنو اسسقو معلز ن هاو توباعا هدک دت شدا یاو جاعح هکر د لات

 بوزأ یرزوس ی رلک دید تن نقو الحر هکللا دعو ید د ما داد نر

 جارخا ندسحامف هوامرکم ك اعا بودبا جر جد کالم ا دبع یدردنوک

 یوډلبا صا هج ایج نسلی ناسحاو ماعدا ید هنسدع رک و امسا

 یردارب ل رب زلا ن نا ندیم مد هر رعه هنسر شع تیاکح))

 ىح اص لاد جو نسح تب اغ بعصعو ردشٌلوا لنقرب لا نر بعصم

 هک ر د یعایدبایراع:موروه نم هل ااه "و دوج و ردامیو میم هد اھو

 ری +لا ن هل ادب و رب الا نی ةورعوریب لا نبعصمهدش رش مرح نوک رب
 راد دبد هدا نع یشرر_ هد هن دا یاتنا بواوا عج رگ نوهلادبعو

 ع ندب كەوا ن هورع یدډ مردبا یی تفالخ نب حسب لا ن هللا رع

 هرنط تذب هشداع بولوا لاو هنیقارتن بعصم یدرد مردبا نیغ یییرلعا دخا

 یدد مردبایع یکعا مچ هدج کب یاس سالا تش هدیکس هللا

 یراکډ یی یس لوب كرانوب یدید مردیاقتنج قجنا نکن هلاجع
 یرلت سطح رع ن هللا دبع هک ردلوم أم زاب دلوا لصاوو لات هتیتش

 ردارک ذ هدنحرات یدادفن بیطخ هلوا لخاد هبالعا تنج بولواروهخم

 روک ذم لجریدابا مما نسخو |لنقبودیا بضغ هلجررپ بعص ء نوکر هک

 والذم م رولوا ی a لوارمالا هللا ءا هلا ناطخ هنعصم

 كن دوجو یبحاصلاجو نسحوب كنس هدتماړق موبمدآولتروص نیکر چ ۱
 3 هی دی دا لو نوڪ یی تبا لاوس برا نولدراص هتسارون هنسا روش



) 14۸ ۱ 

 د.شو لتف نزلت رمضح رعب لا هلا دبع ندمارک ةباعص اظ جاعح
 شناو راج ند هرادعو ردا س ط4 ده O هد ۲ هلبا ی ادب رز

 قیعاج رب والث» یا طح نیعجا مع هللا ناو ضر دعش نت لدم سو
 ۳۳ هللاد.عو رده روا ےہ من دن ا راقنع بودیا تدا هرل:او ریه

 شە روک بودا كاردا یلد .ده نب دبع ن, نوح را مض> هع هللا یطر

 ام هللا یر یٰلعو ع ت رطح رد شید مدردیا لقا مک اے -ساوا

 مالغ هک رد رانا اعد دب هقا رع لها نوچ روهظ ليا كني مالغ
 قارع لها مدتشدا ندجاح ہک ردا لدل ی لک ند ل اط ج اعح دا مند: ق

 طاصارب ,ز عده ندد وغ ل ھا ن هللاو مءذردبا زرد هیع ندد وم موق ین

 كاتاود هما نب لاطحاعحو یددیدل و | صالخرل:« وم قحا هلا مالا ا هيلع

 ,E E E a ط تیافف

 لهایصح الودحی هللا لد و او ندهد دلوا شع اداقتعا حابمییهد كرلنایلبا

 فج اراو دید | تافو یبا قاځ نوکر ق عسل ام هيلع ی دارا لن یال ا
 قافش لها ندقا رعلها نوعیح هرم هدک د لا یاو حاعح رل داتا رشد

 هدەساوا یک یرلکدبد لرلنارک ضررا راع د یدتا تافو ج ع> یافنو
 تافو قبهللاو ردا او اجر هرکص ندساقو یرخ عباس عن امن

 ياخ نوها دلع هداند یرلت م طح یاعت قحو زعا رو رسم كمعا

 دعو ىدابا ند رظنم ردد هتماس بولوا یعار نوعا سالبا نالوا |

 ید نه د حال یب ال اکام یل به) بودیااعد هنیر رضح یاس هللا ځ اص

 ی اش هدلاع طقف بودیا اطعا ناو سہ كلا یراب باج هدنفبدروپ

 ندر هرکصذ دک دلیوس م لک زارب یلاتمارلت ویو بود ید اطعا

 .-.اف و كجا ه ی ےھ ارا هکر د نایلس ن داج یدابا لوز
 ندر و و مک قو لوا ید الغا مه ارا «o :دلیا رب ضاد : یکی ج

 یجا هرکصذ دننافو هک روئاوا لمل مدم روک نک: دا اکب ك ےس £

 یتعد ۹ ایس هدت>رات رار هلا تا ادبعىدروك ەدابۋر 0 ۱

 ا تور تر هحاع > لالاا وکر دا لقتیدع ن ھی مک شعا را رو

 یتعوطقمرمسکنا م دشا رلقل سنو غد وا عب هدنفح لا رکیلادیع ن

 كکللادع سا اراضی سا حاج یدانا سا ود ردنوک هر طب

 مبورد اغ ن i :ءۇم ارا EE نسرمالااهداهدف داوا فقاو ها |

 ج 2 عءالاحو ردلطاب زوتس یرلکدتا عا هکالا د.عهد مح

 لس را ھهم ول و هکردراو ناوس بگید ترد رد نوا

E 



) ۷ ( 

 هرو ضن كن هفیلخ قر هیلغا حور یرفا هشنآ قیرداح عار ن,حورو
 یب اج همیلخ لکا تیاکشو لق رات ڈرا یدقبا كج اج ورک

 زدک دد كنس مد مب نیم واارمما اب هک ددا دارم هد م ولد دارا

 قرع كعانز 5 ور هکر دقوب فالح وک Surg زدکطوس كيش مطوس مو

 تورو مالع یا لدی كنمالغر رهوزداخیکیا هدنلب ادم یرداحرب نالوا

 داد نح یرادتعا هدشاب هفیلخ كحاصحح ن ودنا نیعصل یاعلاص كحور
 نیس ند هتصقو ادعا ینائاد ر اک هدندنع نالا دع كح اکو یدلوا

 راوطا 5 ۵2 وععو هد 3 كمس و ضارعا كف ماظ اح رربد یدتا

 نالوا ات هدک درد ر دنوها ند ربص هر اد باذع رص ههألا مراح

 نسایحیو لزو نياق كهن نس حاعحاب بول هغاا لحر رب ت د:عاج

 ندک دنا ندرینم حاج ر لب بتا شح یلخرلوا هلا ی را كحاعح یددد

 یدید كدتا تیر همرزوآ خب قیفح نس تودرونک هنر وضح نا هرکص

 E هدکسرددرا ك ارح هنس ولد ر عح لات قح نس هدناوج مدآ لوا

 باو> وید نس روی روک یتآرج مکن دعا اکس منب بویم روک کتار ج

 رثت زا ن هرع هک زولوا له یدلا ها ییلییس تالحر لوا هدکدرو

 مظعد و هک یرمب لانب هر ادنع یردارب هدنروصح كناو مه نو تالاا لمع

 هدنروطح لن هفلخ قدام تاشادنرف نس هدک دنشدا حاعح یکندتنارکذ هلبا

 فال ما الهورع هک دید المال نسرویی دبا ظعل تودنآ رکذ هل: | یش هینک

 رک ا ٿرضح و ر داب وخ تب هك دخو باطلا دع تش هیفص

 کم ی دید واد ده 4 هدلاو تاس نکل رد هش اعو اسا ی هع یک

 EE تک لر هبعش نب هربعم هک رد هخراو نالوا رکذ مدعم ندنو

 ی تواوا قشاع هر وبع ما جاج توت رسول ند هاب دم * زاها نکا

 ه رق دلو یو كه نع هللا یطررع ترمضح نکر لب وس ق وب هيو دنکو دنک

 (تس) ردسعیا ین ندهندم یباع نب رصن



 سر

 ةن یادزدنوک رخ ثی ودا یل طق "نیا نامه هر وک قغ دک وامرح یش

 دالا ودود لدشاادف ی دک كادر وک یش هوار کر ندع تاواک نان كلر
 رکحا دروب رد شرا کشد د نس مدراو هکن ان کنش قو رکن عن

 كن نآتتسلد رکاو ردص رحو هرش نمالع هسا لدخا ماعط ندنکربا

 یدید ردهارادمو كلتعبط یی ها كدو وانکناراو ماعط هدننسارا

 هد! دناوا 1 یکآردلکد یس راک: راکد د كنس و تور و تاوح هغراف

 شعرک هتسارا كم رل شد ےن یسیضء! كان رلبوح كنا مدنوط كاوم

 مکان فسوب ین هغراف هرکصندئرح یدد مدرویللالخ ینا ندنغیدلوا

 هک ردیارکد هنر دیعناردشع اروهظندنآ لاظ جاعح بودبا جوزت قلا
 حاعخ هدو رلب دنا یس هتحاوخ تتم ةن اط یتا كحاعحو حاعح

 یرکاسع تاللا دبع یدلنا ناسدنا هغ ابر ن حور یزو كعللا دنع

 نويل اق نادر یم هلج هدماق نیح ندرالم يیبدنوق نکر دیک هلبا
 هعابز ن حور یرب زو ن دنءددلوا ماتظد یی یزلنک رح كاتس رکسع

 ییاعخ هکللادنع ر زو یدىد هسنلوت یس هراحرب كلوب تویلبا تماکش |

 شح تیلباف ندتسودنک ردراو مراکتتمدخرب نرریعم ی ودنا فا رقل

 جاعح هما كلا مردبا نط زول هلک ندنس هدهع كشباو مرویدبا
 رۇم اج هر هروک ده تم دخ نوردلو ج اح بععرد هقیلخ یدید ژربد

 هدتعودرا كکللا دبع هرکص ندقدلوا روعأم هنلصم و جاج یدلیا
 هک-۶ا ندرو بولاق ندرب بویغا فلغت هدلوزنو لیحر رکاسع نالوا

 كن )واد نک ماعح ودا تلخ یس همدخ كعاز نحور طعفرل,دلشاب

 تلحر ت ولاق ودرا نوک رب ئدما رارد,آ فا ارورغم هنفیداوا یسیمدآ ۱

 لا 8 اسع کید روک ئع ۱ ك عابر ن حور جاعح هرکتصا ذک دا

 نوت نس نودیک هننا. رانا راروی ماعط شمروطوا بوی | تکرح رار |
 توتشلوکر للا یدشا لاوس ود کد دل اف ناد ارو زار هلا نیول ارتا

 جاعح زلیدید تبا ماهط ارب هلا مزب لک بودیا لوزت ن دکبسا د نس |
 یرلمالغلوا نوید یدک ۍمسوم لزوسرککیدلبوس ك زسو ناهیههرانا
 ندنیک وه كن هغرلخ بو دنا ترض رداوهلا یحاقو یدردنوطهرلنلوا هدئناب

 یدنرذرک هد ود را زهر دس ا ادن وید ربواوا هل وت لاح كلرلتدیا فاع

 ( حورو )

 ودتدن ۳ نویللالخ ین راشد هدقدزاو هنا كن هر اف یشهحوز ثرح



 ی n مه شه داچی را هل وا ول رط کیا یکبازرات وا

 یدعا لو. یعاوا ندفرط لوا بودا ابا دب رب یدیدلوا ندنفرط رفء>

 نیم وا رم هدک دید نسرویگ:؛یرفجنییسع نس بودی به هفیلخ
 نوراه هدناوج ود ردمشع | ْنيع هلم و هدکو رط كنس هدا رهو دج ن

 یدلیا نا بح اکا, بولوا طسبت+
 یجن دب نوا كن اضمر یسهب رحم هنس شب ناسفط ماظ جاع تیاکح )

 لها یکیدعا لتف هل وش نامه ادعام ندر هبراګو رددوا لاله یئوک

 ینییدلوا د رمو یداوا عاب هرفن كس یم ركزو هدقدلوا باسح مالا

 ناو یکی زکس كرلنوب هکیدنا راو م دا كب ناسکس هدنسح , دتقو
 مرج كج هد رد وش اعط كنن روک ذم نيسو ګو یدا ندنس هفناط
 ها ره هک لرروب یرلترمّضح رب نعلا دع ن رع یدیغوب یراتحابقو

 قهسراو هلبا جاج نکلا زب و راهسراقی هنادیم ینب راثبخ نوع اناا

 هدننوم ضم جاج زرا هاغه رارزو| ك رل ثخ كعا هلج هللا یءابخ لآ

 ]| دید ر ردویبدیا عز نسرا برغغ» نب نس قلخ هليا ترفغ» تب نس برا
 یرلترضح یلاءت قحو ی دیا ن دنتلع ہاکا یوم ضم كحاحو یدبا
 | یباحو زاروق رالاقنم ولوط هلن | ه-نفارطا بودا طلسم یر رهمز اکا

 | كشد آ الصااکا یدیازرر دشاقا هثنآهدنروص ك>هدایارحا نیدوجو
 نسح کاوو یدرلبا تداکش ندندور دن بويعا رأت یزارح

 یرلترمضح یرمهب نسح ید عا اوکش ندنلاح هنراتر > هللا هجر یرمصب
 لدتا دانعو ۲ نس هک دتا تعص) ود هجا ض رەئ 4 ایلص کن

 مروی٤ د نوساوا عفد ملعوب تا اعد اکب ن دنس ن نسحاب هدک دید

 لب یجور یراتمضح یلاعت قح تبا اع د اکب هک مرتسسا ندنس نکل

 | اکب یرلت رمضح یرصب نس>ح یدید نوعا لب وطن یعاذسع بودبا

 ۱ نوت د نوا هل-هجوو 0 ا>یدسعلاق ندنناب كجاحكردبا !

 ٩ یعوع* كنب رلتر مط > ی رمصب نسح یت افو یدابا تافو ه دهب بواوا

 تب سس است ک تاکیدتنا هاما نیا 1 برا بود ارك غ "هد" هدق دلوا

 ندنناتک مان 0 تورص كن دوعسم یدد هلا هناما جد یتداعو

 كنيفقتلا :داکن ثرح ین ةلادوهسمن هو رعن ماه ت ذب هغرافهکر اردا لن
 هدننفورک* رب یدارلربد برگ م <S نوا ترحوب هكدا دخ اک ا



 ۱ is 28 ا ل.س هدابزهد هزب هد از ی نر یساگ لد نم ندب زم

 یس هج وز نەم هدصوصخوب یدنا ردبا يدع ه رارزوا كد الوا

diaیدالواودنک و دقت یکهدا ر ردارب نس بودبا باتعو بوتا  

 كو مهدار ردارب ماب دن زب هدناوجهثس هحو ر نعم ید.د نسرویلیارمخ ات

 ردمدآ و فهرگ مدالوا مو مسی كنان ردمدلو رب داوا هدمدنعو رد

 هده شم ندد زب ردو هر ی دم" نکل را ردج و اکر ندمت و ند# احو

 روا كد زب مدعا هده اشف نادنسا رب چ كمال دوا ییاناق مکیدتیا

 نب ودع هلا یس هلءاعم د زیورواوا برق تبلا هادی شبا یی دلوا

 | مدرسو ک ناه رب قج هلوا دهاش هماوع ذوب هک و بن اکس رلیا بیبح
 دبعو هدنازو ساسج مالغا بورغاح یءالغ هدقدلوا هکک یدند
 ی دید ران واک هم روضخ تاا توعد یرالءوا نالْو نالفو هللا

 بوت ی هر هرخاو هنيا یس رب ر ھ هدک دع | توعد بو زاو مالع

 كنب راردپ هرکص یلیخ ندنوعد بودبانیب زت وال دامادیکبنی رو دنک و

 بو رغاح یم الغ رارک نمم رلید روطوا بوک بور و مال-و رایدلک هتنا
 توسعد یدب زب م اا ن دد تلا تو-عد د یدب زب م هداز رد ار

 كنة طوا نغارزم بوراو ہدلاح ین داوا لس هلحلا ىلع نامه هدک دتا
 یداوا لسخاد هن روض كنسع,ه ورا یسودنسکو عضو هس وڈ

 هلوب هدک دید تابه لیصن تأیه كکی دلک كنتسوب رب رایان اکا نعم
 | ردنعا روهط مهر دب اش ندنکی دلک مذا ندنف رط ربما هدننف و ده

 روهظ یبک مهعا اطع مثب تعص»رکآ مردیک بوتقاطیجالس هلیس هشیدا

 روم ام ل ربما نامه بو: اق تجاح ةا شوق حالس رارکت هسیاردیا

 هوا ی ارو-هظ یک ےکی دعا لیمو نط منب رکا مردیک هلحم یکیدشا
 هم ودنکو ودنک ود رداکد هش جوكر قمرافیح یجالس ندمرزوا

 یدید مدلک هزکر وظ> بولا ی عار نمو بون -فاط یجالسو بودیآ رکف

 ید ردنو ه رب وار نس هلج بود یاعت فا طفح ف اوذ سصلا ن م

 u ES مب ر دق ا بودا قاصدا یس هجوز كلفه هدن و

 ناکوحو ب وط هدناديم دیشرانو راهکر والوا تاک یدید یدلوا نیبنم

 ( زراتوا )



 ا ا

 یس ودنکو مرهنع یب رکسع كلدیاو هلهجو ینیدئلوا رک ذو یدتیک بولا
 ردشلیوس جدوي رعاش مان كيلوا ناز هدیابوب دعا لتف
 تاچ ب مدل ادب باس( اونا 4 هم «زر

 * 11 نمو یلص نم لوا نیافو و ھجن هللا لوسر فیس ترک دا #

 دا ره ییتع اتو سایت رل وخ تااسط نان لع تز #

 بیطخ ی دا یراتضحخ هيلا راشم ی راض  راقغلا وذ هک زدشعا

 نوراه دن من د زب ¢ شعل رک ۵ هد راترو ناو ا تیاوز ند دادسغب

 یراتبب وب هدکفح كنس دب زاب هدنغب دلوا لخاد هن روضح نوکر دیش را

 (ریش) یدند ردوا نیلبوس

 ۴ للا ن وه هیئع e ال و YE رففو هيك بیطاا قیعدال #

 8 لح ره لك هنعبب نه-ف # اهب نقثنو تاداع ريطلاتدوعدق #
 هدکفصوو حدم كنس هدک درو باوجود نینم ملا بمان مملی نلت اق

 ر دیش بب رغكقج هنلوا بج كل یلناق كنآ نس بونلیوس رعش هلوةموب
 راس رو لج ندنروص> كل هقیلخ دنر یدابا نارغتسا ههل ولد

 لوس و روک هد نحو مر دنحاح هدفدراو هل م بوقیج هدااح ییهدلوا

 یراصتالادیلو نملسم بج اح ید د رویلوا بقربم مک ندارعش نوجا

 نکلیدلکرد و رئدقوح هدنلا وسواد یدک تقورد هدو ف ابره هزکنذا

 ندنفدلوا زکتفو كحهدیا مارکا هیارعش بواوا نکلاح قیط كزس یدعت

 روتک هغاب تب یرعاشلوا دب زر یدید یدیا مدلی عنم ندلوخد انب
 ناشاوارکذ هدک درونک هنروضح ید بج اح بودیا رها هح اح ولد

 دب رب ی دلب ۱ض رعبویسقوا هدرز نس هدنصق نالوا لمسه یرلتب

 فصذ بودنا عیب یعکلتفچ نالسف مثب بو رغاج یتساذصصک نب یلبکو
 نوسحا نه راصء مز نیر كد فصاو تیا میس هرعاشوب سام

 كم ىلا بودیا عب همشرد كب زوب یب هءیض لوا لیکو یدید هللا طح

 یدب زب هدفدلوا یعوعسم ك وراه ربخوت یدلباا-طعا هرعاش نه رد

 نامه یدلبا لس ید دی زر هللا لاوئس ییهصق نو رغاح هن روح
 مهر د كب زول بودیااطعا مهرد كيزویکبا هدب زب دیشانوراه هداروا

 كب ىللاو اطعا هرعاش یمهرد كس يللا وارتشا ىب هعیض رارکت هلبا
 هکر وناوا تباور یدلبا ما یسعا فرقوت هدن دنع نوح ا هةفن نهرد
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 «دعب بودا باص ت درب یس هد مهد دلوا ل اله ند اهلا یلندتیا

 رلی دلبا قارحا

 بولوب راجرب نوجا مب بودرغ اچ هنناب یالدر فوفکلایموموبتباکح)
  کیدیک ونوساوا لوپ كپ نددانعمهنو كجوک ك ي هنراج لوا هکرونک

 نوسنیک هلیا قفر سیا رولو اولماح دزا لود بودیکراوهر هسی ار واود ی اخ قرط
 ا نو نویس وص ها لرلم اط قطاو بو هروشود ندنزروا یو

 هرزوا نوسیارمص مهسا در وز و کت 2 م هسیاررو هدابز یعو فلع

 تلکس س هسیارولوا بکار یسهقشپ ندنب E A ان
 نکب انح ییاعا هللا NAT سلایلول لال دید د نیس روش ود یت آبو دی

 یتسطاف نرش میرات سطح یلاصتقس> هدنیش زکیدیاربص كند رب
 یدید کس رواوا لئات هرکتحاحوت هدّتف و لوا هدکد تا هنروصراج

 تافو هدنا ر د هنر دیزپ هدنس هبر هنس شک ناتسا سفر 0 ت اکج)

 نر رومشءیاما دیزپ ردیس هداز ردار كنهدازن نعهدبزب روکذ م یدلپا
 هدنسهنسیکناشع زول یدلوا لاو هپ هیتءهرا بولوا ندنروک ذم ناو

 دن هد بو دنا لرع ندنکلیلا و هشم را یدیزب دیشرا ن وراه

 دالن دنګ رات حوا ناتسکس زو هلا هوالتع جد یتاحر دا هر بص

 هلکغا جورخ هن رزوا كد وراه یراخر هدنمان فدرطن دیلو هد هرب رج

 هن ر زوا كنید راخلوا با رکاتسع بودا نیم یروک ذهدب زب هقیلخ
 كالعاو لف ید رط بو دا هلت اقم و هلباقم هللا كنا دیزب ید ردنوک

 حدم یفارا ذکر اک یکیدتبارحاء دهبراح و كلدب زب یدلنا مز چنه یی رکاسعو

 یرعشو دیاولا ن ماسمفورعم هلبا كعید یناوفلامب سص«دننفصوو

 ( مظر) ردشلءوس

 + اهالاوداسجالا قرص و یضع # رضع نب نه افیس هقیلطا لس #

 ۶ امدعا نیم اعلا ع دل ولا ساع 9 بس هل رادتعمو دیر الو #۴

 یالک و لآ هدن دراو هن هاکرد كد وراه كالعالا دد ی دیلو درب

 دتشرا نوراه هک ردل وهف ردشعاعیف ر یس هجردو مدت دژ 4 اتس

 هللا لص مرکا ین هدسکد ردن وک هن رزوا فیرط نی دیلو یدب زب
 | دنیای بودا میلست اکا یتفس هدنمان راققلإ وذ كنب رلث رطح ملسو هيلع

 | قیس یدید نس روسواروصن» هلبا یبس كفیس وب نس هلبا ذخا یول

 ( بولا )
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 رولو | عده هلیمع ل نا الا هلا یا یس هجرت هو رعلنا AT ک

 زوس كج هاب وس هلوعرو نس نیشفا اب هدکد نشا 3 و تازا نا یدبد

 ا روک دم مو-3 بولو فی“ باوحر هداک و نیشا ی دید نس اقر

 هلو ی ےس هطح ام زردا دآ سور داش مهسا رازو یر داتعم

 کوب نس بو زیدب مت یرابزام یدید مدد یشرب هل توکع هن رقدزا
 توت دیا راکنا نیشفا هدک دا لا وس تازا نا ود نسشهزدنوک دغاک

 هرزواقلوا ندتناشل كاشفا یشادنرق كايف اوناکب هلا بیذکت ینا رابزام

 كجهدیات سن هرس وع ید یل ضصجا دول هدب : رلب وخ کمبوزاب زدغاک

 شن ندنغلءجا كاب نک ردوو رز ۳ 2 ندکبایو ند و ند س |

 كجهردنوک هپ هبراخهلا كنسلدسدا ردات ةلاعر اھ طا نسرکاو یدلبالتق
 یراوس رارا هثبا كن هفیاخو ردوون یسمدآ همش ند كره فیلخ

 هدر E داحما هلا تاقالم بوراو اک-سرد رارب هژعب یرکاسءهداب و

 دال و روا 2 اسع فدص جوا ۳ ناو دحار ردتعم هب هب رام هلم

 كغارب یرلنا هک ردوالڈم بلک رلذوو ردکارتا یرو هیراذم یر و برع یرب

 ۱ هدقدلوا ما یرلقوا هک قح ردمزال مصاکا ردراو یر هلجر هد صا لوا

 هاب د كمع مانا هله> و کام دم ند زردبا رام ناب هلا مو- رب یرلنا

 زویدیا اوعد هنن رزوآ مس ادن ب وب هدیاوج اکو نیشفا ردا تدوع

 هلا مدب هدینم قلا ربما نب ارز مدیا را راکنا مهساوا شمزاب مدنک نی رکا

 هلا رازوس هلو« ول و مریسا كعا نرم هن هد هلا لح وال مکیدتیا ت

 ېا نا نالوا ساغلا رضاح یدند مرولک ندنعح بودبا رورفم ییادعا

 هدک دیدمدلوا هدش اوج یدید یکدلوانانخ نسبویل رازآ شفا دواد

 نس كرد مدو زوق هدک دليا لا وتس رارگتود كدلبا ناتخ لر همیس هز

 ندنسعطق الع قج ردفوا نس رغا فوخ بوراو هکنجو برح ردق وب

 لمحو ریصاک اردن رو رص را برو كنج هدک دید لدتا فوخ نوه
 یدیدم ما شا حورخندمالسا ند هلا مط مدع ی فلق نکا مردی

 REE فار ۵ سس كنخاوب هناا نارزو دواد 1 انا یعاق ۷

 عنم رد هوا د مات ندب: ارشو ماسءط بور دلاو هبح شذا اوا

۰( 
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 رظن لس« و 6 E ۲1 هم aR لومأاعو ی ردراو یینهراذ

 جامرابدروس رب رعود ر دیا ماه ن دنس ینب هلءا یبس هرظذ لواو ردبا

 | هلهحوو همور تال »ید تاللادبعیدربدلم نوزا هفرط ال! اد ع ییا وح وب

 لهاكنسو ندنس مالک هدنفیدوقوا یناوج مور ئالم یداباریرح باوج

 یدید راقیج ندنودت تب نجا زوسوب ارز ردشمامة چ ندکتیب
 تادف تعاعدو هد ورت هدندنعو رشا ب لی هه.1خ معتعم تیاکح (

 بو دیااصع قش مالا تءاھذ صاع مان ني شفا قوصو» هلبا تیاردو

 ۳ هک ر دهر 5آ ندنهح یيیدلیا جورخ هے: ءاع كم :التما لهاو لر مهم

 راتآورلردتنا لاخدا هیروضح كنارلانیا بوئوط ها یتادیومدتسو رازام

 كنشفا یداراو جد ة هک ی کا شلرمص یسیرد كنب رل هقرا رار هلبا

 راثوب نسمرولپ یرلنو ردیحا تازلا نیا هلغاوا نی-ثفا یهلوردیح یا
 را وو ردن وم یسرب وا مامایسارب كلون مرولم من ها وس وددردرلوک

 دف-س هلا مش ارز ردب راک دتیااتب دسر دنسودلپ هتسورسا یرلتحابق
 تسمه

 یدا راو ص TEE هرزوا كسا 3 *دنندیسک ره هد ناب كك ولم

 رڪ مد نساروا ورلید راد ییانصا بودبا موه همانا تاب هک ییاوب

 رنز و هني ی دید مدروایحماق رکی هلسلر ره گرلنوب هدنن هيلع ءان رایدتا

 بولا فا نسس هک دد اک لصد باک لوا پودا, لاوس ندنآ تانزنا |
 اس وا عضو هّّسلارا ه دیش و ندا دو سرو پیه ذن ها رهاوح و

 یاتک لوا ی هدک دد ساز او مالک ق وح هوا E هداتک لوا هکو

 تادآ هم رطیناتک هل. 5 ۵ دا كا مدتا دا ثاربم ندمادحاوابآ

 لر یساوسام ك اک لوا بوتر ؟ واتدا 8 ردراو طعاوء 9 € ؟حو

 نسر د هب سهدنعح لرد. >ول نودا لا هوس ور ةىو رل

 ندوب ہدناس اکب بودنالکا یناویح شلو وا میذو شلوغوبهدشا وجیدد

 مار اون درواوا عا تطراندنط كناویح شل زاغ وب ی كن هلومم وب هلا لکا

ET DETAR 

 هلازارهشر ندسعرب تروسع نالا یلا یا وس مډکجت تجز"قوحك

 AH زا E E + و لب 99 یزلت دزد تنکلم لها 9

 بس تی حم
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 هب رم اکب قاخو یدریدتا نفدو نیفگذ بواوا فسأتم تب افب هنکاله
 یدلبا ها وید رلذوشا

 مان دان زن هللا لریع لاف كن رلترمضح هنع ھا یر نیسح تاک )

 یارج بوئكوا لتق هدندب كزشالان عهارباه دنګ ر ات یدب شّعلا نو دام

 رمسشالان میهاربا هکر ردبا رکذ یرراسو ین رد-ثلوا قالم هنفیلبام

 لصوف توقیح هلا رك اع نوكا ماقتا ذخا نددا ز ی هللا ربع

 هلا دن دش لاتف نو رط و یدلوا قالم کا هد مان رزاح تن رو هنحوذاب

 اءاد مه ارا ی داوا ل اله رش < ڪک قلع دف طی بود هلت اقم

 هلع هللا لیص هللا لوسر بو دنا می و صار 2  رکاسع

 ۱ كرم یرلترمهح اعا قح یدبا لو یتعهداز ِ رک رای

 ۱ یاس هدرا وب یّرس م ہروک یدلبا تاغ 6۲ئ زشو دو داور نکا

 | هدن رلقح مو هیلد هللا یلص هللا لوسر تب لما نواهونارززکیدیا
 نوک لواو یدبا رد یدنیا یروجو ٍط کیدا هجا اما يب كنوعرف

 5 نک رک ندشناب كهالا دسع ڑشالا ناو راتبا هل 2م ردق هماشخاات

 ضل نکل دارا لو ب ودنا هلج هداز ن هرلاد ع لر ےب ید وا

 مولع یییدلوا دا زنا ندنراد ره هشال هدم هاکعنا سح ندن راتءالع

 یرلنآ هفوک لانها بولیزوب ماش رکا ءو رلیدتبا مطق یاب هدفدلوا
 لاها نالوا لاله نوشود هنن مد رزاحرلیدشود هت: زهقرا هغوو هرو

 كنهروک ذم هس ی لداز نب هللادیبعو یدلوا ما ندنانلوا لنق ماش
 یدبا و مو)

 هدنس دعا نوردنوک همان لب ی 2: هاو من اال ادع ہور لا کالم تداکح )

Eكیزو كل ها نمرو هب ز < ذف ط مد نسرک اهلا هفاخاو ددده  

 دوا امف نوا قو رزواك سارک یرکسعكب زوب وارب یر چ

 ںوردنوکربخ هلا ظ جا ن د-:هب دمهلوت تاوج كج هنداک ون الملا دبع

 یو ردنوک دعای رب ول دیدهن هفرط بلاط یا نب لع نب یاد د نس

 هلون e قنح د ترا هداجا هدک خاک هلا مادعاو لالهو ل

 يأ تکللا دبع ۳ ودد ردا هفرط مد |۱۳ تاوج

 یرابتمّهح هو هللایصر لح د ګه دکدردنوک دعای اک | حاج هلهج و ی نما

 شٌلازویجوا موی لک هنیرالوق كنيرلترمضح هناسشلج یلاعت هللا هدنباوج
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 ۱ قرقو رلب دا ۱ رجا وص ه-رزوا گر رانا رق نوعا قعالوا مولعم

 اد کات یی یدلوا لئاز تواوا ت وص ندن رات داع ربو هرکص ندنوک

 دا مش بولا  «هضیق هتضبق ندنبارت كل رااروا ب واک نارعار

 یار ی د بال لوا بواک هنب رزوا كن زلتا ود بق كن ترضح
 ی و بود كتر بیطاو كييطا ناکام یماوتنا یاب هدک دبا مش

 (تس) یدلیا داشتا

 3۶ ربقلا ىلع لدربتلا بار بیطف ** هودع نع هربفا وفعلاو دارا #

 ندیا ھل ود ن ويم طاف هن . او دنک تودنا ت٥ > تدهر ه دربصم

 تودنآ اعداد یداک هرم یداعت شآر كان تزەح اط

 ب راوتلانؤوي ع رلب مغان یدهشم نالوا روهشم هللا كند نینسح یدعش
 كي ندااع ةا د داوا ت ذک كئن اوعد و توت طاق هک رد یحاص

 ردرلنعا" قافتا تاذ قوح

 یسدن زو زب لا وملك دار ۳ رکذ هد نڪ رات یطععلا نا تاکح )

 شعرب و هنک وید س ابا اکا پویمریآ ندنناب اعاد یدیاراو یتوی* ی
 هننروص نیم هلکعا اطخرب یدیا خیشرب نضل ارس ب نوعفوب ویدا

 هدقدلوا شوخرمس بورجا ديال هنو هاک هاکو یدیارید یدالوا ےک

 كنشحو رخ یتوع«لواو یدیا راوک نودیک هسنفود یرلشدا ییدا

 یزا سا یشحو راجو رربدا وشوق هلیارلت نع لوبخ بوریدنب هتسثید
 هزاخ یشید نوسی دیر ینه رب زخ لوا هنب نوکرپ یدبا ردا تعب س
 (مطد) یدوقوا یرلتب وب هدااسرا هب همن اسم بوریدنن

 ايون .اسنف ل طف سقابا كت #
 ¥. ناه تکسله نا اهیلع ساف -#

 + هاك هعااتاخا لي تعسا ةف #

 3 نالا نيسم ولآ ريما ليخ و # ۱

 +¥ ابهن ارس قوف عابصام ادا معاد #

 ۶ ر اس و و دعص یی انزل اا د-:عو ۳

 هدق دراو هاب كدب زب بودیا تقیسس یرلرسا هنب سبق وبا هدنوآ لوا
 1 هری و یدن آ هزب بوری دلاق ن دنرزوا كن شحو راج وک راک زورو

 | كنويم درب ا لاله ندر ر یسیگیاراج مهو نوت مه هدنکیدشود



e) 

 نا لی الا لر مامو یوم 8 دون اد: | ىلع متتلدق #
 ناو الب رک لها هکر اردا تراک حو تیاور یسب ربغو یپلکلا باتچ وا

 یراق دوق وا یر تپ ول بو 1 ایرازو هون هنیرزوا هنع هللایضر نیسح كنج |

 (مطا) 3 یدزارر دیسااءاد

 دا دو دنا E لر يلف ارح لورا ېچ ج

 E2 دوددطا رخ هدو شب رفایلع ن ها وبا #

 رراذیک هنارع همور رک اتسع مقاطر ندان ردا تایر وک اتسهتنا

 ( تچ ۳۰2 | بلیدروک:یلزابیبنوبمنزاوپم هک و نکی
 ینایسطا موب هدچ هعافش ۶ ان يج تاتف هما اوجرا ۾

 تس وب هدن رک ددیا لاوس ند مای "یلاهاود یدزاب ےک هارو وپ

 وید ردا زامنو هن زوی جوا ندرفل وا ەد زک رمو زس لغو

 ژنکرا یرلتداهاس رق كتب رلرضح هع ها یر نیس رلددرب و باوج

 هننرزوا هک رد هداح یراکد د فط هدئاب كن رهت الن رک هدن دنع نیر وم

 نالوا رومشم هرز دنءریش لها هدنهح یرلتداهس سار رەوا ا دهسء

 یدردنوک هه وا عه نی د زب یماهاترضح رتسفا تداعش مس دان ز نیا

 یخدلوا بور,نوک هدیعس نی ورع یسلاو ھن دم ی داعس سر ید دیزب
 هنرکذ لناشدلا نانا یدلنا نفد.هدندنع كس را همزن "و دلاو .هدعیق

 هثدم تو وا نیمکت دعو طه> هدندهن زخ ردق هج رک دیزب ماها سر هر وک

 الوب نرظفاح ی دنل وا نفد ه دنلخاد كئسیدارهلا ناب كعشهد

 هلهجو لوش ییدرب وریخاکب كنا رک ردنبا لقن ندانریسسه:طاح كنومام

 توقوا راس تاهر صب هدفدنوق هننک وا لادیلب دن زب تداهتساو کرک

 هحال بس ثب رخ هدعب و یدلنامضو هدفشمد نوک جوا یتداعس ساز
 هات كنا يآ ر هدنتفالخ تاکالاد ع ن نواس یدابا طح بول وق

 یتداع۔۔ سار تلا دبع نب ناولس یدیسشلاق قاب ضیا ماظرلیدروتک
 زانی یدابان ود هسه رب اعم وايو زاغ هن رزوا و بییطاو نيك ۱

 ندقداوا ص رەنم لود ۵-.ها ناز 6 دا تداور یهاکحو مب کرد

 شم یزو یرج تر تواوا هدنایح ید ه رطرص
 لیصماا مدو یدا

 ۷ شعاردبار اکا ی و روس راشد ر دم وأعم یزرمق كس ترم > نیک دنا

 یر كن كچ لا یضر ۵ نی سنی Dani هکزادبار ف ىکا نا

~~ 



 ۱ دن زا دونع 1 اب ETS رتا 2 شالا وچ اھ نار راما اط

 أ TONE هلم تو دتا لات ترا ھن دوو ات: مله دزن راد زم

 | یهدژ« ید طا ض املا ن دیعسن قدشالاورعیاو هد هندمهدنفولوا

 | ىج هلوار ورم تم ربا هد او .تودرخهن هدفدراو هنناب اب لورع ناروتک

 هډز ود تا لدن هد ھنن دم ھا هل وا یدندمدزوت sh رخ لت كنت

 مشاه یت ناو هد هدک دا دز هد ھت لو هلرناسا ق حته رود یدو ارعا یخ

 یزد زک كن لار طح بااط انب لیفع یدلشاب هکعا اکی هاب هصص

 دانا اک: بوقوا یرلتیب وت بوقیحت هلی هراس ناوسن امهذغ للا یضز

 یر

 "و و یراسا ےھت ۳ ی 0 لو ھا و 43 زمعد ¥

  e2کل ت ها نایاب اذه ناکام  eمرخ قود قو سد ییوفلخح نا ۷

 یسنهلوا رو ا دک € یار ر وص اوسل ق شی da اغ قدشالاورع

 قو ابرو :j< م۵ کشم زا te صم هژاتس ۵ عا نلاعع هیعات وب تواوک

 دوك لا هک رد دان هد ر شتاسا یدلبا نالعا نوا دلوا دیهش كیسح

 زاد دا وا لد اد دی“ هدنراودراو هداش هلل رلا داعس رس كنانا ترصح

 جدرلجز یلوا لاوسود رک: دعا لصد نولک ه زلئا مکان ناو ص

 CEE توما ۳ ندئراتا كرلنا ناوم رلب دارا لعن ی ؛ رتتحاص یر اکدخا

 تک تاب ا ر ؟لاعدا كن هاطلوا مکان یک یسا د رق كاوه

 ا2 هلک نس: نکی دلوا توخ گهدتمایق مول ی هیلع هلن الم دشت

 او مکا نب ی هدنرلفد زاو ها لیوءامادب زب ئدى وا عج دهد

 ) م -ظد ( یدلنا دالا قد

 #لغولا اا یذ دعا دانز نا نه٤ ه.ارق ادا فاصلا باع ماهآ ٭

 ۱ %3 لتا نه مولا ي ط صا الال سداو % یاد دعاهلسد یسها دیس 3۴

 ۱ یدد 4. توک نت نس توروا ۵ ردص لا ی یک نوع در

 هب ۵ به لها ھك یی دلوا دن هد هللا یضر اسد ترمضح هکر اړ دو

 (رعش) یدرب دتشلا یر وب توانا ادن ید امرت

  Eلیکتتاو تادا اورا %* ات المح نولت اتفلااهبا 3%

 دن لایق وا كل اف و ی نم ۴# کیلو هیسلا لدا لک

 دق ر

 7. ی



 ندجاردا تب اور ندجعاع نیدجا خد لوا ند مالا بع یناهءصالا

 لحرر نم هلیس هتك لیلا ندبا لاردا قراح نوعاط هکشعد معاع

 كر نک كلدر دبا نف ډ ی راتیم بوزرک یا3: دفراجنوعاط زب هک ید تا لقت

 هلج :یتسالاها هک درک هب هناخر یدلوا ج راخ .ن دز سو ندنفب دلافوچ
 رارکنءدق دلوا عف د نوع اط لدار داد ا هني رزوالرانا ییهناخ زب شا تافو

 کنهناخ لوا هدز# دچآ یب وبقرب ق دچا یراو قز مک دیاد ساۋ بوزک یلثابق
 ع هدلاو هک اوک یرطو هزان هک هلدروک ی صر ص ادونم نونه هد:طسو

 لاح ك-هج وچ لوا هلا ففوت هد اروا زب یدیا شما زونه ندنغ اجوق
 یدلوا لخاد باكر هب ور ګا ن ود يب كراوبد نکی رد! بجا هدنیفیک و

 بوما یس ه لک قجوحو یدری و هش رغاییس هغ تو دیک هتناد كمالوو

 كیويدوب قد راعرح هرمّنط بولا نداروا ینجوحزب یدروب وط قتراق

 هل تسحرمصتلا مودو لول امن د یش لک یلعوهو یدلوا رم** ت قو قوچ
 ) مولا یا هللاي الا ةوقالو لوح الو لک ولا منو
 هلع حاج ی راد رھ > هللا هج رریبح ی دی ےس یلص ذا كانا تیاکح)

 0 اند وذا دوی واک لاخ هلع لا > هرکص ندک دا درس قسم

 أ روب دادام یدوبف نالوا هدنعابا كن رلدرمه> دوس ی دلش ا هکعد

 بودیا عطق ندنفص» كندا ني رلقابا ك زلت رج دعس هلا طظ

 هدابد هرکص ندکدتا دېش یر هج ن دیعس جامحرلردراعرح یددویف

 هیوفت وا تقونرههدرلتوک وپ و یدلیا تافو هدءب بوروط نوک قر قحا
 | هلاو دعا بوتوط , ب و عما كج اج یرلتر مط دیعسهدن اور هسراو
 ]| ام رییج ندیم ساویلام بونایوا جاجویدیارید دبا لتف نوعجا ین,
 | لج نردجا مامایدبا رول وا برطط هر هیلب وسرارگنو درج نر دیهساو
 دحا ره نال وا هدنزوب اند هدنفو لواویدناوالنق رم. ن دیعسهکر ید

 اد و>اوزوءطقرفیرلف یشرعهدتفو ینداوا دیهش رلبدبا ج ع هتک كنا

 ۱ ردششوا قالدخا هدنساوا شب ناس ةطدوخایویدب یللا
 | هبطافهشوکر کچاب ربک لوسرهدیدروننیلس را نیع:رق نیم ارم | تیلکح )
 ۱ مقاطر نب رلبانج هنع هنا قطر نیس> تر > یوالالعدًاوف "هرم ارهزلا

 ال رجاف نوملعمان داز نب هللا دربعهرکصندنراکدا_ د: مش هنوملم ةه ذر



CTE 

 | نوکرپ نودع س ندننن اع یالقع هک ردن | لقن هک ماناظع ٹباکغ)

 , بوراو هاب یدبا شالتجآ یل ع تروعو شم روطوا هد شذ وک مدزوک
 یا٤ تروعنول دردراو هد هدن- يل تما كل و مديد 0 تا ارتا

 13 ندعاب ن نو عنودعس مدروب رات ی هدوش راحت نو ؟رب یدال ارس

 ) مظا ( ا OTE الوقو

 ¥ هوه ىدا بتلا ن یو # هرم بدع یر ناسا لک یرا #

 ۲ ديال یدلا بیعاا ۱ هیاع نم 2 ه مخام و #

 ۴ هیتس الا تأوسلا فرد امو ۴# رهاط یبعو اب ۶ یرا فک و #

 یینیع رغ هک موس یک ره ن ا ( تا | ىا نەم دصالح )

 7/0 کم ر ورواوایعا ندع نال وا هد سود: تروک

 رخ هد ھ٤ 5 وهلوا ه رو KA هدنش ادن رد ندو هلوا ین

 یکاوتوک هک و احء:روک ل صا یی عرب هعدد ننکبار هاط 2 رع ےب ردوو

 روا نالوا هفس قحا

 م دلک تسار هلولهب نوکرب هکر د روصن» نب لهس ن نسح تناکح)

 ل واھ مش اناق بودا حورحم یتیرب حاق رب وبونا شاطاک ارلذجوچ
 رو راو ا عطا یا وج توو ا نام فاو نالا تیغ یر
 نیم راروب دا ردکت نو دیبا هدد جردوب ند رانج وجوب .لواهبا

 هرکی دد نسرود دب دبا تفوطع راه و ف.طاتو قر هرل نا ند ةر طر

7 
 هروتضعا یر ص*!مزب بواوا عسلطء هتحرف تدش كرلفج وج وب و همچو
 یددردیا هه

 نوعاطیراکد د فراج نوعاط د هرم هره دنس هب رش هن-زوعط شا اتاکح)

 لفن هل واکبی شن , ر كندا كاردایفراجنوعاطو هک رد ییادمیدتا روهط

 مدا كب شات هدنحا كاوک حواو ویداوانوک حواروک دام نوعاط هکن دا

 هدر وک ذهنوعا Fee هنع هرلا یطرتالامن ساات ید اتافو

 ك نوا هدروک ذم نوعاطو ردُشع ا :اوریکیدتاتافو یدال وا شب

 كن وع اط لسو هلو هلا لص دع ةءاظةحا هالا ردا تایو سورع

 | نوک هعجج بیاخ ی یدلاقمدآ لای .دهرصب وک یہ درد كنب رو
 هوجو بورو ؟تروعر هليا ثاکرا یدب قجاهعماج کاو یا

 ۲ مد )



 بوی د رواوا ۵ 07 ل 4 لوا هدلار 9 هاش نآ الا 1 1

 زا دعا تافو هد سج لصد لا ی و روا رظن ۲ و بس ی هد رات

 یاینا نکددب هوح د شر نوراه هدنحرابرکسناس سزوب تو اکح)

 ردشغ|تعصلو طعوقوح كبه هفیلخ بولک تسار هون لول هدعب رط

 بو دیک هح و ارب هل نوراهن هکر درا لق میر نی لضفیح احتلت وراه

 یدرویفوا یش هلرا زاوآ هب و دنکو دنک مداک تسار هنو لول هد هفوک
 كن وراه یدلبا س لولهب مدد رویلک نینءولا ربا صرص لولهبا
 لان نکا ییندح ( نینم ۇل ارم اات هک نک اه س اد اکل ولهد ی دوه

 مسو هسیلع هللا لص ىلا تیر لاق یرماءا ها دع نب همادق انج
 ییالک كيلا تیلا و ترمطو درطهدازوا (ترلحر هت و لج ىلع ع

 ردلونهد نیل وس ی درفا هرس نیمو! ارم ماا هوزاهن یدد یدیفوت

 با وبیخدلولمبیدید لوا هبات هلب وس هلولهب بوبد مدلی یان مديد
 ( م ظذ ) یدایاداشفا قس

 ۶ اذام ناکف داملا كال ناو ۴# ارط ضرالا تكلم دو كلا به #

 3 اذه اذه تارتلا وذحم و * ريف ق وج ك ربصم ادغ تلا #

 هیادوشیررغندنو داد وس لزوک كي لولم ناب هدک دنا یر ن ور اه

 قح هر دسکک رب نیم اولا رتماا هده دنن اوج لوامب یدید ردءهراو تک

 هدسلامو تفع هدنا اج بودا ناسحا لامو لاج یرل رطح لادن

 تالولمسم نوراه یدد روالوا رب رح ودیف هنناو د كرارا هسااردنا تاساوم

 كنسز لولهب ا بودا نط ردکفسا یشندنس ودنک یدام ندو |

 نس نیم هول ارمان لولهب یدید ل دعا صا ا وا اڪ كنت ود

 گاکریقت ودنک بودنادر هنلها قح نس زار و ند هلا ند هلا یّسا و

 م هدا صیص# یقاژراو تان بعت زاراکس لولهبایدید تبا ادا نيد

 بورپ و باوج لولهب هن یدید هللا شبعآ هج دلوا لر بولا یآ
 تودناقازرا نس یراب بانج هلساراهنز جد ی ٹی او نیتم وما اب

 كنس اکس ردطد هلو الک و اشاح+ نم ردنا ن نظ یدتا یم“ و ءار ۰

 3 .هداگب هب راش یاعت ل الطاود هللا محدو م رک ن دا اطعا ی رز رز |

 یدتیک یدقیج ندارواو ېدد زدنا ناس>ا یزد

9°) 
GONE ND 



) 1۳۲ ( 
ptr EET تب TY IDIOT ARMY 

 تود: ا ی طع هلا دی رش تضع هب ھه: راح نوراهید,د مودو ایش هرکص

 نا  (Eتیام یجد هدنحوا نسرکا مردبا ما هرک حوا ولد تبا یول

 صا هعدد یکیاو هعدد رب یدلنا نیک ويد مردبا لانو یس كوسا ردا

 هیراح نودنا  ê erهنراح لزوک هلد وا تواک ترب > هرارمطاخ ندنگندلبا

 واوا هجوتندربیس هلج هب هبراجورایذقروفوبدقج هلوا فلت هک فرح
 ۵ر راخ زورضلا هده-هفد نو وا اراد زاوا و د هود هکناح ردقژااکس

 بواا دید یدوع

 6 لاطلا حصا لاح-یا ىلع رظناف #
 تا ھەش و یدلشا دغاعا تودنا هبل تربع و کر کاو دشا ا س

 نالوا هدندن كن هبراجو بوی ار ندر نامه نوراهیدل واهر داق هم ودوا

 ك ر راج توبا هحراپ یزاس قراروا هت شاب كن هنر ح بولا یزاس

 ی” امدن نالوا هدساحو یداشاب 2٩۱-۵ ناو بوران ندنرب حاقر شا

 وتو یدلبا تاقو هر ت ندنوک جواه راحو رل دلع اط توشد> اق

 ید وې مجرب هکارب زراو ییلم وشه كب كننم یل رمما نوکووب بولکربخ

 رلد دد س۶ جیک هنغالرو كوراهزوسو و شد ردا تافو هلح ےس ول

 ی ید وهب و یدراو هن روضح كن وراه یرغوط بولاق رفعج نامه
 ردا تافو هنسوب نوجما نینمولا معا نسویدنرونک هثب رلناببویلراعءا
 هلا موج و مدلب وس معن دل دروصول د ی < داد د وس یزودو نسسعد

 هلا موج ف n E هالروضصوب تو دنا لاو کار وح یدد مدر وربح

 هذک كم درد ردن رع كتر دک شا وا فو او دکر گندم كج اد

 كو له ٿ دم و در دج هوا رذو وش مرگ 9 بر و باوج یدو)

 هلا لو 9 و د اروای ! یدوم» بوگج قیتس نامش رععح هدک درب ورح هژر ؛ وط

 تب 5 هدرکر وطح یدعت ییذک نالوا دشت یدنک كو نیئمولا ریما

 یک و ع كنوراھ بود یذااق قیر ط)ابلوا یکیدےا ی ذک ہد زکقح زس ی داوا

 تو دنا بوک یفگعار و لس ی رفعح لپ سرا نوراه هک دار ۱ هلازا

a>دور هعهار ید ادا ساحەد هعقار هلا لضو ىٰلغوا ياب 2 ئردب لر  

 رد هروهتم "هدر نى واى هدد لح Ek ينا لەم دو

 سس ر حد
 د رم تی سس



( ۳۱ ) 

meerساتن سس اند تن دن حسن سن دین ری سس تو و  

 هةرلخ ن وکر هلذلوا یعوعس* كنب زب رع باوج یکیدرب و و شا هیدسغیاخ

 هدلگرب هدنرزوایلوب تذوراهیرب رع رایدعل وب هدا كندقلخ ندد دلوا

 زو ءا هدتفالخ پک وم ن هکر ید عج ر ن لد ضو یدروط بول رک

 كنوراه بوفیچ ندلعكاهناربورب یریرع هربندرب مدروبیدیک ه دنس هفر ات
 نس نوراه یددد نیم ولا ربما, اب یک دل یب تولوط ن دنهاط كرف

 نيم یدبد مزکلوف رس رع نی نْقلارما اب م ید نسلکد یزرب رع

 یگایلب وس هرس یزوسو نیما ربما هدک درد راد دد یدلوا نوعا

 ي وش ندا 3 مروییدیا ملک هاک رس هک یفداص ۶ هست وا رد داص

 (مظر یدلیا داشنا یب یکیاو بوبد تشبا ی
 # دحام نم اتسفنا تفشو # دعامات رح | دنه تيل ۴
 be3 کوس ۷ له رد املا ۶ e هدحاو ةر تدنساو 3

 هد. را نوراه 0 یا صف یدرویلاص ندنلا نما كسرة نوود

 بوا وا هجوتماکیهدعبو یدلدا تکعیوراوهرکف تدمر مدتنا تفذوب درلو سهن

 رک و روس نوهدنفو لوا هلن او یدد (E ل ن رحاماااغا یساسع ا

 ات نوراه هرکصا دن وب و مدد ید ارت ا كا هب هفیلخ یزوس كنت زب رع تو دیا

 | هیارلبا رک ذ یرلنا هک تقوت ره ردق هت دبا لاله او لتف یب هکمار
 ندنیعدات یسدعوو كنهکمارب و دف كل رععج یدیارد داسال نه نحاعا ااعا

 : یزو هدق داوا عو كن رلدرض> ییاعت هللا هچر هنیع ی نایفس

 (ةرحالاهنوم هک اف ات دلا هنومینافک دق ناک نامه الا)بورب 2 هو رط هلو

 رفعح هکر ھا زکر د ید ظتن» تاتک یزو انج رفلاوا یدلبا اعد بود

 ۱ هدلاجچ و نج هک یدداراو و هر راجرب ھا e كایکمر یایح

 | یەت راج لوا دیشرلا ن وراه یدا لک د شاروک یرظن كرا هدکلتفمو

 0 هلا یناب رذعرب هد دوو د ره رفعع> یدتا بلاط دوو د حاقرب ندرهعج

 | ی هروک ذم هب راج ه دننکیدا لف یرفعچ نوراه یدهرب و ید راح
 نوراه 0 در مر هد هتک ریو یدا قاطحا ھا راوح نودرونک

 یدربدعا ا هرلبا بودرونک ین راهدراج فنعم نکرارروظوا هلا یعامدن

 0 هدک دتنا سما اود وقوا یشر» 8 لس وفا نوراه هو هر ا تدوت

 ندعدنفا هل دلوا ده لح 5 تورلشاب ها ساب ند رازوک كنه راح



( ۴۰ 

 را یرا.دعا یلاثما كن آو عب ر نلضف هندنرلفدرایچ هلا دسم یتنباعم
 یذلوا هدرشرتهل زمود هدن راک دلنا راهظا یی راب و اسمو مک نیا

 هدرا یدیناسنک دزوب هد تدوع دیشزآ نوراههکر ید یدقاو یدید
 یرفعح وک ی ادعا ل رفص هدفدلوا لزان هلت مان رع ندرابا یاو

 عوطةم رسو باص هثنرزوایرسج داده قسهدوک بودا لتف

 ی یی هده-فک لواو لافت هللا" هج ر ی دلنا عضو هتنفرطو ميج

ekêكنار و سحو ذغخا قنات جابو هالوا  

 طبض نب رایشاو لاوما هفاک ك: اتو یشاوح راشو كاغذ لغواو

 یبا ايشا ل هداروا بوردنوک مدآ هپ هقر هک لوا ناهو یدابا

 كننرلایشاو لاوما ںودہا رشد یماوا ه دالب هلجو یدردتا طبص ید

 ندهکمارب یدلانامرف ییسعلوا سح هسلاراو میکر ه قلعتم هرلناو طب ص

 لتف ناماالد هبداردا بحاصت میکر ه نسر ندرلنلوا قلعتم هرلناو

 ییگو تودنک هب هقر نوراه هد یدریدتیا اد هدد الب عیج واد روئاوا

 تاود نده كن هکمارو یدلنا سدح تودروتک هاب ییصف ییغوا هلا

 لکون ن هکر د ناقاخن ییګ ن هللادببع یدلوا هیضقت یرلتتکمو

 لاو ییرالاص,تسا باس كن هکمارب ندرك رور هدناهز لند_هیاح

 هدنباوج یدیا شعری هتنامز کازوراهوسلواراتخاو نسهرورمسم مدتنا |

 ساع یرلکدتا عدا بويات وس ه دنوح رانا كسان نس کمر دیا نط ی

 لاوس ندئ هراکح یسلوا لصاح ینج وح ندنا كل ععحو ندع هص |

 رارک مدد ر داکد ۳ هد شان دن ول مدا رع ما هدنن یدید نسروبدا ا

 هداتفو ردقو ىلصا كنهصقوب یکیدلبوس كقلخ هللاوال بوریو باوج |
 هکر بد مس رد نب لّصف یدیدرلبدتنا دسح هرلناو رل دناصوا ندرلتا رلناناوب

 گالالا تج هخ نخ هک هلم وش یدلوا ی ررورغ یاله بیس كنهسکعار

 كنوراه كناو ىدا روهشم هلا كعد ی یزن رع یدباراو لحررب یرومأم

 دیر نعول یدیشلوا ندالود ناربتعم بولوا قیلیحو تمرح هدنادسع

 هل رب توراعیح ن داب روم هليا لاععا SS ن رفعح

 یهسوک هک و هک هر وزو a هسک ن ۳ ذرا هے: یر رعو نيا ىس هل ۱

 یا هدر بودا رسد تدمر یرب نع یدلدا دہکا هسا ولد هعرعوا |

 ل رعع> یډرد مدتْسلا ودد شع | تاق و هدنکیدخا لاوس ن درهء> داخ

 ) ۵تا 2



) ۱۳٩ ( 

 مدیا .دیارس مذید ردیاب نوا نومأم رکلغوا مغیدلوا یسالال لرکلوق

 ثعاب كم دورو هرکیااع روضح مدروت دا تود هارو هتساروش انآ

 كک دل هلهحو یماضتفا هرکصت دول و تا هدافا ود ىدا وا یرخأت

 هد توالکا هح رفاو هد اروا ره٤ یدید هللا هو الع جد یرا زوس

 هلح د نوحا نومأم هدلاّوسود دما هدمرت هدق دراو هنب روضح كن هفیلخ
 اکا مدیا دوقن سهم لام كنا مدیا هدیارمس مکیدعا اش هدنر زوا

 یراد لوا نس رفهجاب نوراه هدنباوجول د مدعهروسزوب هک را هیابک اخ
 ئالغ وا نی نس نیتمّولا رتمااب ممد هدنکیدند نسروی دبات یفوجا نوما

 كلغ وا لدسلیق هدم رج مینا بودیا بایفرش هلبا يکل ال ال كن وم أم
 ودنک یا رد# ولعم ۳ ی ر اتعاو ردقنالواهدک دنع كنید :كنومآپ

 نوحا كنا هاشم هزکن و امه یار بویمهدیا تراسج هب هماقا هدم زم

 نوگاهسر قوم یلغوا نوراهاعفاو یددمدر دتیلانب ل "زبم صوص#

 قصت لرفسصج و یه كلا رع نر سنوم یدیا شبا ماست هرفعج
 یرطاخرارم2انالواهرفهح ل دشرل نوراهی ال وط ن درم هو هل س لوق

 لّقن رفع تو ءا لوبق ن وان وج اه: یروک "دم یارشو یدلوا لئاز
 را داو راتش قو رامعم نوعا لقن هبارمملوا رفهج یدابا رهاییسابا
 هارس لوا بوح هک رفعج شا قداصت هب هک  تفو یرلقدلو و
 یدوقوا قون بولک تسار ههدارب هد رطیاتئا نکر دیک

 ۶# دی ریاملعض مولا برو ۶# یردب سالومولابرپدب #
 لرلیصهد یدم هروطواتحارهداریش لو ابو دیا شح وت رفعج ندمالک ول

 ولد ردیس هصد هسامع ىس ەر لد ڈرا نوراه یرمد باس کب هکمار

 داععا کاو ردفو صا ك هراکح قراعتمو ر وهشم یرلکد-ا لس

 لاصیتنن او رهق رم لب هکمارب ندلاشنب دیسهزردلک دیا ااو
 نوراسه هدرانا هللاو بورب و باوج هدفدنلوا لاّو-س یبس كن رلقدلوا

 لعفرپ كج هدبا اتطتفاو ب اا نس هلءاعموب یکيدتبا هرلنا لدیتشرا

 ردراکرد ينيداوا لول لب وط یدازوا یرلتفو نکل ید-یغو تکرحو
 وام ی دروک یراشو حدم طارفاو تست هب هکمار كل ءاخ نوراهو

 هدنردب ودنک كنهکمارپ هش ن دنفیدلوا لمك هطارفا هلوةعوب ماظع

 كن رب یرب بودا روهظ یسهدعاق قلوا ه دنمیلع كنو یرب ید

 ی لا ام سا زا



(IEA ( 
 سس سن ته

 لرعء> و راب دا ۵تن EEE تولا رارب ی امدن و بادكاو بابح | رفعج

 | هرمەق ید:ارار نا رع ن سنو بم هتسازآ هلبا ل اکو لقع ندنابحا
 ناسک تا تب اغ ںوڑک نس ورافوب و نسغاشا لنانب رفهج هدن رلفدراو

 بودبارا هام هدب ګو فتصو ید یسامدن ن انا هدنلاو یدلیا

 كفر اداک ابو دیا توک نارع ن, سنوع نجا یدایوس زوسر, یسب رب ره
 هدنل وسود نس روینیوس یشر هدبایو نوت نساک | رفهج یدعا ناهد

 ندا ذا رفءهح یدریو باو-جولد ردنا س ۳1 یراکدلیوس ل نیاوخا

 لبا لاردا ندد داوا ید ا رعر هدنتم ك اوج ون كنار عن سنوم ندنشیدلوا
 رديک یرلک دید كرات وب زوس ملیوسهب هدئارا ولد نسللیوس تبلا خش

 زار كل وس لاح ر راو تلکج هب دوب كبس هدنول رفعج فا یدبد

 تاوحود ملیوس هد اروا لمدیک هلع امنت ر هلکنس هسا هلل واهدک دید

 اک ن هرقه>ح سا وم یدایکح هب هشوکر بولا یسنوم رفعج هرو

 هنرهمعن یدید نسیم زا لاعفنااکب بولوا لاق هزوشقح نساما مرلیوس
 ۵سخ وب مدیا 3 وطن ی الک هدک دید مردبا وقع نس كل هسبا رایوس

 ندنس هد کب درو ناوجود هل وسره رفهج یدید ملبوس یرصتح

 ندنک رادونشا نس یدسربورمخ نسا رتوط کب لاس هللاي مرد لاوس

 كمي ديا كنس وب ییسهنلاخكناو له سراو هنس هلاخ كن رب ندکبایحا بوهیح

 اأ رواوا یصا راکا نس لهسروک نیش هدنماشم دوخابو هیاشم هغبطب هب هناخ

 | نسردبا راعصا یشمن هدکلکوک هدننح كناو نسر ده هکبابجا لواو نسم
 یکدوصعمكا سن سل وماب بو دنا م ندارم كن آ رفعح هدنکبدید

 ردن یسهراح كنوناما رد رعالا سفن قفاوسم هکاق- كمال کوب مدلکا
 سوم یدیدرو ربخاکی هدو نوا هللا ردمزال معا هز حل ید

 | ہدنآوب رکا ردپ دع نامه ین امز كنآو ردراو دحاو یارهدبات وب هدنب اوج
 اا ید رثعج یدید ردلکد نکع یرادت دعب اف هسنا شارجا ییآر لوا

 نسس بولک هزوس سوء یدید هلب وس نامه مردیا هسیا مزال كعا هن ||
 ریما هک ردفوت كش روطوا هج هداز زارب یک توج قباح كد ندارو

 ليف هدولا رابغ یکشانوکتسوا«د ارونو ردنا لاّوسو بلط نس نینمولا

 هدکرزوآونولدلاق هدر هتساااکسرک لوالخاد هتناب كن هقیاخ هل اتدایق لواو

 نیلم لا ریما هدخ اوجاکا هدن-س ردیا لاوس ود رد هقارمطوزوت نالوا

 ( درکارذ )



۱ ( 6۷ ) 

 كنورا-ه هروک هتاور صعدو ردشعا فرص مهرد نویلیم یکیا هات

 هج كتر ه هکعار لنوراهو ردشلوا ان وشا یظرع بیس

 ةر کد روک هداروا هس راو دعلداو هرهدل یوره نوراه افا

 ید الزر و باوحود رّدک رفع ینسنرکا هدنلاژم یرلناتسویو هعر نو
 كن وراه هکم ار هد اور ضعءبو ید تنطاسو تفالخ تربع یول

 رل دتا داره كعا رامطا ننه ذم دا_لاو هق دنز هللا لاطدا یتفالخ

 ینرفدم بسر و ح م داش ںو-اوا بادکاضح تاورو ردشعد

 كد هگمار نددیشر !نوراههک رونار ا تاور ندیزوحنا هلوا شالوا ید

 اوس بل و ون رکا هرتذدا لاوس بس كن رااصتسا ورهف

 فقاو نفر دنوا فراع كکلموک نالوا هدمهدرا هه باوحكحهلر و

 یردب هدهنس ییددنلوا لتفرفعج یدد مراقا هدا یکلموک لوا مهساوا

 یضغ هنرزوا ك رود كوراھ بودیک هعح یکمربلا دلاخی یی

 هل و هدن دنع همطظعم همک ندنشدلوا شعا راهنن-او سح یفیدلوا

 لعف اف یلسهاو یدل وو لات بلس نع كيضرب ناک نامهلا)یدتا امد
 هس وو فذ مش مرح بولا یاعد و( لصقل | ےھڈم لع یاو یی ثالد

 ضار اف مه ١» لضفلاو مهللا) بودا تدوع هبطعم تس زارگب دود راو

 ملعاند اش هدریب دن هدناهج هکر رد رلرصءب یدلبا اعد رازکت ود( لضرب

 شا روک لکا ندرفهح هدتانک ملعو دو-جا ندلص هداهو دوحو

 هتسوا توبا رغوا هترزوآ قع لو هدندوع ندع رفءج رداکحد

 نواک تسارنر یعر ندب الک ینباکا هدفیهع لدل وا قاطع ید هدح

 (مظد) یدتا داشدایش یاو

 3۶ اروزنم-رارطمنم نوکشب ## هلهاو قیفعاایلعتررمینآ #

 ۶ اروع# ممعیر نو-؟یالنا # ےھلر اج رفعج نا مه رضام

 لصاو هسیگرب هتتعف رو راتعاو ردق نالوا هدناب دیشزا نوراه ك رفهج
 رادا- لوا هکر دالا عورش هنسان یرفعج سصق هددادشد ere وا

 لوا هدداد غب رات لئاوا راجا نب نیدلا بحم ردات یادشا هدمالسلا
 زو خوا هس هم ام هفاک هدنحا بودا دغا ام كپ هدنفصو كرم صف

 هدنرلشاكنس هينا كتقولوا هسا لصد شع د یدا راو هلعتسهرادشعلا

 هدک دشاترقت ییاهآلروک ذم رص یدیا قاف هنس هذاکو لعا ندنسهلج



ِ (TA) 
 سس سس سست

 قاب ند-اجر ندنه دلوا شلاق یناوسا بواوا قرغ هللا نوعرفقا رشا

 بودبا جوز یییراودنک هنا هلوعم راکتم دخو دربعو مالغ نالوا شلاق
 هنره یرلکک را بواوا هدن رادب كنانز تموکحو فرنصتو یمورما جا

 هده اععو هلواعم نيرا ناذینسا ندر هجوزادتا هوا راک ج هیاشا شیوا

 كن رات رو طیف هک یدلبا لھ اکن باب> ن دن زا هک رد هعنهآ نا زلیدتا

 اش اط مولا ردا علا روتسد الاح یر هدهاعهو لود یرلکدتا هأبرا هجو
 صا كل رانا نو شداد هنیرلت روع هدن رار ودا رنک او هدنرلا شو عب هرو ذم

 قا هتس یرکب هرصمابز تش هکولد ناتاوا رک ذ راردبا تکرح هل مخو فرو |
 یوارالع هدملاردشلوا هبااو

 ن هکمارب یسارزو دیش را نوراه هدنس هنس کس ناسکس زوب تب اکج)

 غوا رک د كاسبص و ساخ هلا لطف یلغوای او لاصرتسا و رهق
 یدلناناشب ر یب رانادناخو تارخ نیز هناخو "دخا یی رالامو لتا یرفهج
 لوق قوسج كي هدنفب دلواه یسیدایو بس كن رلل اصیتساوب كل هکمارپ
 یسی رب ك اور هلججزا رارا زاب یرارب اسو یربط ندخم رات یالګ هکردراو
 نسسحنب هللا دنسع نب یپح ندسارک تاداس دیشرا نوزاه هکر دوب

 نالوا هدندنع بودیا ماست هب یکم رفعج یلاتط یان لعن, نس قا ۱
 همط او دال وا هللا دبع ن یک یدبا سا صا ول د تدا رخ د ادر 1

 تب + هنت اذدو تمرح هدادحا لنارفهح هلغلوا ردقیلاع تاذ ند

 توراو هدقدلوا فقاو مرن لضف هتیذیک و یدلبا دازا ندسح هاکعا

 دل فود هلع نش بو: هرو زو اک | هدنروص نوراه یدلدا هدافا هتوراه

 ندم رطاخ رد مذا اود تا دازآ ی یولع اکای دب اش همریک ه ها زا

 ندرفعح ولد یدلوا هڪ هللا دمع لب ی هد یدید هل وا لند

 قوزاه یاد دمدخادازاین ]نت هلا یندصت ی ری لصف رفعج هدنلاوش
 نیک وتړل هنرلاصنساو رم كن هکمارب ندتنورد بوی لوم یشر جم اکا

 بواوا متعم تناول هد دنع ل دیشزلا نوراه یس هداط هکعارب وب یدلنا

 لااضفو رفعحو ىس هجوز كل ای و ىدا شعا تبع هللا یسهدان زهر: ۲

 تسعفر كن هکماربو یدیشلوا یس هدلاو دوس لدرشرا نوراه یعهدلاو

 کک نجرادا داماش تورو توت ی رافدلوا نام یدنام تیک اتد

 بور دا قانوفرب یبح ن رفهج ردشمالوالصاود رفرب ندارزو رخوءو

 ) تر (
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 نعد سرج هدانا رلسراعوب و اطعا شام ندبا اضتقا ارلاا بودا

 هدنناب یف هسبا رولک مدا كجهدبا فوخرپ هافرط كرلنا هللا عضو كاج
 لاها یکیدتا روهط ادعا بوئاح رادنرچ هفاک هدقدلاح یسرچ هتسیا

 هدبنفرط هام قلا یراصحو و یدارواوا ی رلم ولعم كس هلجح كلا

 تسافک تناتم زج ندنهدداوا نواهو بوط هدتف ولوا اهقاو رل دتا اش

 ردسکل کد دعناهدامعا ییا هد هام تلا كروک ذم راود هلل یکح هدبا

 هاف ند موش كنادعا هترارزوا ن دچراخ هلبا ىساتپا كراو دو و
 رادج .هنع*ا كراو وب هدئس هرضاكګ ا نسح یطویس ماما راءداوا نیما
 اع ةدهلا ردبارب رك ولد ردراو یس هرس هدنګا دیعص الاحرار دزوجلا

 هرخاسرپ هدمان هروتد هدنقولواند هفلاس هر“ هکر ید نط ویس ماما هنر
 دن راودتک هد رس نف تودنا حظت کا او یدا شلاق ثژوع

 تو ردنوک ربخ هروتد هموسم هک واد یس هاو مصم یدیا راردبا ع دقت
 د.انکلا اکسو جاتح هکر س كنس ز نودا فیطات یاو یدنروتک هتفرط
 بلاغ هرات دا دص ءوس هز و هنادعا نالوا هدزهارطا مزب قدلوا روع

 مدقم ندنوب اریز ردرع ولطم تلکلکعیا داجعاو لاعایشرب هزب نوجازرهوا
 وشل كل هک ولد یددر دا اکس هدصوصخ رک | نوعرف نالوا لاله

 دی هعبرا تاهجاکا بودیا اش لح ر هدهدلب طسو هروئد بم هنت ساغلا

 هیتسو رطاقو ه ودو بساو ن اسد اهنگاویدردباب وق ت رد هجوتم

 ادیب ود اما لعرب نوا رس ن بولک هب هک وادو ید زړ دتا میسرت ییراتروص
 رارولک ند:درط ییبقره كرح ور ادعا ندا روه ها رزوا هک مدتنا

 تچاحهراهح رکی دیا بود ارام راو عف د یرکنعشد لس ل ع وبران و ساک هدا

 لوا یرا ر وص مکیدت ار وصد مو هډ ارو لک ندنفرطقرشرکو د ءا طض رف ر اق

 هنیعرکهسداردا هلماعم لص زس یرلتروصو و نکسرر دتا هحوت هباح

 كنم درک سا ردب۶عاط بوزو یر هنیئس یعاردباروهظهدن رکسع نعد

 | شیزوکو قهراب ینراقو مادعاو لتف هبهرودحم روصو روئاهراب یس هنیفس
 هدن رکسع نمد هئیمب نک هدا ردا هلماعم لصن لصاطاویک قم راقبج

 ۱ ها یرحتویشآ كل, ۵م وس ر هر اس اعاو ید د ردا روعط ی ید ||

 تويک ولو ېدلوا نه هول رفط هرلنا نت تودآ هظدا 2 رو دیک ۱

 لرمصءو راد اوا س هت رارزوا ند: غد داوا ییولعم تاک وام فارطا

 ی ڪک
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 او سس

 ید ناماه رلیدابا لاوماضرع نوعا تو هئاماهو زابن ,ییسعیا

 رفج كر هرب درک یرغوط هلا و بونج و هب رغ هاکو هق رش ءاک یخ
 هنامح ندب ردرهو یدرب دا یداصد هش زلذا البت هلج كنار نت

 ` یرلنوتلاوو یداوا عج نوتلا كيي زوب ۰ دندنع كناماه بولا لام هروک

 هدافا یخادلوا لاوما یرلکدرب و هل: راضر كدارق لهاو دمت هروع رف

 نالوا مزال هدیس ردلکد یدال كلا یتود بو بنا ندنوب نوعرف یدابا

 ا زوک هلاوما نالوا هدنرادب كرلنا هسیخوب ر دکعیا ناسحاو فطا هن.دا بع

 هناماه وید هل امیاسدودر هس لاها زهرة كوب دل | هد یی هلجر داکد لیگد

 یدریدادر هناحا دا نس هل ئالام بودا صا

 یلاعو هب اس ق هکر ددد بلاغ نل هلا داع و هعهل نیا تاکح (

 هلبا نوعرف نارشا كطرف بودباقرغ یتیدوسشجو ییوعرف یرلترضح
 هو ندفاربشا هدرصم هرکصذدق دلوا قرغ رلنوب هلب رال وا لاله ار
 ندهلوع» راکتهدخو ربحاو ماع یس دعا لاحر نالوا دوجوم یدلق

 یتروعرب ندنادناخ فارشا ن دنرل ګا یتاوس نالوا دوجود یدبا ترابع

 هنرارزوا كلا ز تدبا هکواد بودا ق اذا هرزوا كعا یلاو هنن زل ودنک

 تراج تادراو تفرععو لفع بحاص هموس ره راب در ورارق هثسلوا کاخ

 اا ناو نالوا دوحوف هدرصع هدیسقابلو ترلناق تواوا ندعازدو

 ندنموعه هرم كفا رطا لولم هرکصن دقدلوا هیلاو ید.شعا قو

 «نعدداب مزب وب بودیا بلج هب روضح یاو سد فارسا ہلکا فوخ

 لرفارساو ر اکا مزب هک وب لاح ردرل کد رعا تبعر یوله كل اع فارطا

 تیوقت هلبا رانا بودیا را-طححا اعادو رل دلوا لالهو فلت یس هل-ج
 قلوا طع یتسهلج ك مد الب مزب یب نرلبدنیک ید رارحاس نم دوب

 نییعت اروم ام نوا هسراعع دنبال صد كنص>لواو كع ان نصحر هرزوا

 قلدصت یی هموسم خد ناوسن فاراو یدید مروی دادا ره کا

 س هفاک كنسارقو نادعو عراه لرصم ضرا رلبدتا نیس رو

 ارجاوص هلا رفح ملح نده رط څا كراوبدو یدتااش راودر طرح

 هرلنا توردتا اس هلقو دا راو ربک هراود ندنرزوا كیوصو یدربدتا

 لهاو سرا یلک هداح لیع حوا رب ره هک هاب وش یدلا عضو رول تارا

 عضو سراح رشکبا ررب حد هلیمرپره نالوا هدنرانیكرلذوبو هماقا حالس

 ( بودا )
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 | هدک دید لدتیا ناذعاکب بودنا ساک نوک ب نسردراو قحو م>ر

 ی راکبندرلنالوا هد ل2 یداک تور هاو هلبا ی>رت هنعاحرت ودا نوراه

 بورش دراز وتس هبازا هلبا ضارتعاربس لا نب هللادسع نب تبات نب بعصم

 ردیعشو یصاعو هکارز نوسعا رورفم نس یرزوس كنوب نینمُول اما
 زدندنتنابخو رگ یماحرتسا ندزرس نویابوس هلتعالمو قفر هب وكنو و

 هدنکیدیدیدلبا راهظا ینایصعهدزع# مزو یدشا داسفا ییهداب

 مب هر هن ده كردب ك کک نش هللا فاع نودا باطخ اک | ی

 هحوت هدیشرا نوراه هرک صد دک دید یدا تره لای ردك و و

 هرکصا دالتف كهللا دبع نب دج مردا رب مدآ و هللا و نینمّولا ما اب هلبا

 نوساتنعا یرلت رمضحیاعت قح هندىا لد یک ردارب کس بوک ماتم رپ

 داشنا اکب یه رع یرادةم تب یز یلدا هدنفح كمرداربو بواد

 نیاکس ادا لهسیا ردبا تکرح هدنساوعد تفالخ نسرکا بودنا

 اغا مر هکما دام ردنا علم یسهبندلوخد هنهرصد سو مردیا تعدن

 یهحو فش . ربدز هک د دا ماا ءالک ی ۶ ںولد ید د هع 3داوار ار هلکزس

 ۱ ِ رو #8 2 ی مب 0 E یو م

 ی دیلاق هدن ایم ها ااف دهی ت یوا

 رصم هدن ذکن ی ایح و داد عرع یراکنا كن رب ز یدوقوا نیش حفر

 لوحنم ترفاذاک تنک نا هدصوصخ و یرمزاب هب یر ز یی قلا

 هدنروص وب یرببز یدید هلبا قوب دیتوقو لوح ىلا هللا ناکوو هتوقو هللا
 كاج هدا تودیا تبضصعو ۳ اکا ےل هدک دتا عاتما ندکعا نیسع

 كئوراه زوله هد رلکدردتا نیع و هل يسعد نتسک رک كا نیع هلهحو وب

 ٠ یدلبا تافو هدنعاتس لوا تواوا ضراع 1 اکا ندمقیح ندنروضح

 یدالا ناسحا نولا كس زود اکا بوراق ج ندسح یب ایم نو ز اه

 1 ردشعا تاقو توا وا رمع« هام 7 هللا دبع ن یبح هرکص ندنوب

 لاعت هللا هجر

 نوعرفهک ر ديا تد اورندصاعن و رعنب هللادبع مگا دیع نیا تیاکح )
 وک ذم اح ید تا ما نسبا رفح یخ سودرس هاماههد رم ےم

 نارج ندنناب یراهب رق كیوص واک یسلاهاكنهب نقره هدقدلشاب هرفح



CAs») 

۱ 
 ۱ ییهسان ناما ردیسع ینوراه ده کی درآ عن دبعصلا دبع یسار

 | «دقدلوالصاو هلطف یدلیا لارا هنفرط الف هللا هریک فو زیاوح

 ا فالف هلا د.-ع ن یک و یدردنوسک هذول اح هللا د:ء۶ ن ییح هل ط

 وشراف ھالا دع ن یخ نوراهربدلوا لخاد هدادغب راز بولک هتناب

Eن یم كمرب لایدا مارتحا هلبا هلب زجیاناطعو مارا  

 ۳۳۳ یتمدخ كا دا ب یک بودا هدد جسد رام دی هہللا دہع

 یالصا ی كن هب واع هلا نیر عا بع نعد هل ړته ج یساو» یدیارروک یسودنک : ۳ س ت ۰)۰۰)حج

 ۱ | هدنفواوا ی دلوا مظعم ك هدندنع كب هةيلخ ی ردق كلضف هلءیلبح

 نودا حدم هنا یایاو یا یح ن, لضو رعاش مات یصعح ی ناو ره

 ) مطذ ) ردشعا راک |

 | 3۷ کم ربا طی بیل بش الد تب یهط یک

 ۱+ مش اه نب ی ذلا قسا اهب تور #

 ۶ هم تلا نیهنارلا اعا نرح ىلع #۶

 ۶ عال تیلاب سال اول اف و اوفکف #

 ۵ طحت )ب تبز ای دو نععصاو_#

 ۶ مساولا ف اه رک د قاب دا نم #

 34 ار اف ج رح كللا حك د لاز امو و

 ۲ مه اسم ا حادق تک اےک کل ٭ ۱

 هدنعج لز ا نو ها هېالاد بع ن E درش لا نوراه هرکصن دنوب هکر رد 0

 : هك ءا ها سا ت وردنوک 4 ادیز ی یک 5 دتاور ر / یدلوا ربع ا

 كيف واوا هک هاب كنوراه هللا ر.ع 5 یک و یدنروتک هن روصح

 تعاجر ندي مغو ن دیش ھ یو ین لا واو نسطان دم یرلیطاق

 ی همان نامایکیدرب و م ۳۳ هب یک نو راه رلیدبا ۵ دروصح كنوراه

 ندنس ان د وی در دمخ کک نامآ مکیدربو ول مب بو وهنا دیم هلبارا صحا

 هدک دريو باوجود زمو ا لوکنندنوب رده ناما ما یخدلوا ی دا لاوس

 ردلکد مجد یزبه اوبا یدتالاوسندب رمصلاوبا بواک ه.صع نوراه

 نی یګ نو راه یدید هلا یش همانناماونوتبا کیک كلکیدتسا نس

 هيه هيه كرد. مسد هلا یھسات ET ب ودیا هجو هنفرط ةا هر

 تیارق و هدر که وا رمهااب کا ی یک ي

3۳ 

  DT O RDN RTO ESAنت دیه نام ۳
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 ات سو LED و ی و OUT DNL NATO AOE ی و

 ندنب اوحوب طةفیدید رولب ربو هنس هلبق شرق قا ند هلببقوش مرارق

 هدا لر دوست دکھ م 1 هدنکید روک ییکیدنعت وک توانز رو تداول ى

 ینا هسیآ ةتشارکا بو دیار هدا وب یزد مردی ةلحاعم مکیدعا هرم

 یدید ندراتوط روذعم یبنس هدا وب هتسلا رعاك مرحلا شور هرهسلا

 دادنسا هدص وصخ ول ی نګ دشآ حارعسا هلا هدافا هن رخ د یفکو

 راتخا كنا ممقیج ندن أركب هعیریبا نرعیمب كايشورق و معا ئأ راب

 اک ق
 هثن رل رطح یلاسعت هللا هد یدیدلیق هوا له سارتسا لصد شعا صدوق

 كب بودا مالسو ه ولص دلت و هيلع هللا لض مرکا لوسروانشودج

 ادها ء"رق لوا نده رط یرداحو هودو ی الف لواو حاکن دعع هولا

 ند هلم اععوب مند مدلیااطعا ییهسفن ةا نالوا هدعاب ید هن ردب و

 یاصء هتشااکب یردن یدردنوک تاوجولد ردمرانم هع ه دتبا

 هک لوا نامش ییهجوزو جوز تورو یرداحلوارلیداوا نون نفرط

 گالها لع ھا نوک ین راو مدنا هدشناكرابتخا لوانب لدتا فافز

 مدلبا تدوع هر هک تناح هلا عادواکا بود ال هللا كرا

 نسح 3 هللا درع ك یی ندناد اسم دیس هر ت شعلا رول تاکح)

 حور مدددد الب نەجم ا میل هللا ناوضر بااط یان لعن یسحنا

 یدلوا بلاغ یتطلسو تکوش هلکع | عابا رفع جو رثک قلخاکا بودا

 رابدلنا رشکت ییسدعبت داوس تو وا دحوتم هنتف رط لا ندا ره ساو

 یی یکعربلا ی نی لضف بواوا برطضعو جگزم«ندنیفیک و بدیش را ن وراه
 دنع ن ىع لف یدلبا رومأم هخ رزوا كلا هليا ركع كلي للا
 MT نيمأن او نسح دعو هلیلاسرا دغاكو مدا ندنفرط هل

 همان ناما هلا رذع دارا نوحا كلا نددیش را نوراه هسدارولک هعناح

 كنا هلا ززو س ولن هللا دبع ن ی ی دلبا لاصوا ربخوبد مردناذخا
 کی توزان د.باذ یسودنک نوراه تاذساب رکا معا دعا هغعراو هنئاب

 یفدآ ن دم هل رب مزدا د ا ۵و لوا فسا راه و همان ناما

 هلکا ر رحت هنفرط كن وراه یفکو لضف یدلیا هدافا هتفرط كاضف
 ردظع مش وم قم د خو كلضفو ت واوا ظوظحتتاعب ندنو هفیلخ

 هاتو تو زا مار ناما 25 بو رظ هللا ل٧ ی یه هلی د و دنک تولوب

 ده اش هلجزا یدا خرد هد همان ناما ییرلت داهش لساه یب خویشو
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 ۱ ۱ قبل راتس>ر رولو لاجو نس> كغف ید د یدلوا در لصاو باس

 ت>حاص تالد دعب بولوا سح هدب ارو قزر هاود مدید یدشا ربع

 نوچ ایش نایلوا مولعم ید جج هلوا تواعشلهادوت اب و تدا

 یتساروش .كسرف بوتلاق هدعب یدید یروئوا ناسهساو بم" ردقوب
 رون هقرابرپ همم بوایجآ یسکوک كنس رانا نکر دیاح الصانساروب

 نسیم زو نس یاعد هل اب ام کد شا ی رادع هک م درو ڪک یدنقوط

 نسسح كنا نی بودیا هث داع هل و یدی د مرتسخد نب هللاویامدید
 لوا هلبا یر اب كیازشو مدد شوعارف یسرب هاو ندنتس هیسن اوم
 ناسا ت اش یان, هعیر ناب یدناب بوشود هدف رطرب كجاغا
 یلاعت نیم اعلا بر قا یدتا نیب زت ید ناطیش ندفرطزب ند کیدا
 مدروطوا هد هشوکر قازواندنآ ن یدرویب هظذاح نب یرلت سضح هلاش
 كنشاب بوقلاق هرب ندرب یک شرو# ندیشرپ نامه بوی وا هجا رج

 هن رزوا كنس رف بولا نیو یدلا هنلا عار و بودلزودیس دماجع

 ینوجوا كنب راعهرپ بو داوا قلا مدید ی زلوا کن اس>اراکب یدلواراوس
 ندیو اکیس مدلقوو یسوخود قوتعم تلف 7 نهللاو یدتا ماعشااکب

 مرد روی-عو مرلْشادنر ف نعراط 7 تاهبه مدد وشد روک هد هرب ه ص

 رد اروا نولد مروس هدابز ندکیار رضتم یکعا رو ضد« e ردراو

 هلاحو نتو یدلوا رسوم كل عسل رو کک هلکنا هدعدو یدتیک یدقیح

 نایرع یدلعا هدهحرد قسح الصا یلاعهص رهسل اونا بود درود

 هدق دلوا طفل چ مسوم یداک جرو تقراکب ندنلاعو كنا هکریدهعحر

 یمالغ ر چد هننرزوا كلو در و بويل رمطاح ینحرا هقان بو ل رعسلاییا
 لیسمح اکا یردداجر ندارج مدا شلاق ند هسءبر ینا مردپو تاک را
 یب هلبا زرهسم یا بولا شاموف تو ی د رادقمرت و نوا كي یا هغابو

 زود روطمدآ رایتخارپ هدمود"یدان دکمدروک هدر قدراو هنس هلو تلک

 عد ر ین نرگاکب یدب د 7 نبس بودیادر 3 ال مدررو مالساکا

 نوجاكعسا یک هعرک یتعب بطاخاکس لداک هنهیارو مدیدرررد یبورا

 مطوهر د دنر هب REE روا ضارعا ندنسندیع وکو نک نس مدد مدلک

 | یرذعلارهسلایا رک هداز هرشمهل زس مدل نوح امس هدم سوا هیع را

 | من: نکل ردبصنلا رکو بیشحوف کر هسلا اهلا دک دید مدلک نوا
TT E E E TE 

 ) مرز
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 هدنتا كحاعاوش م دروک ح اغا ور هداندب ك2 یاع سم هبا هلق مداارب ۳

 یسرفو مدنیاندسرو هداروا نود ٤ درک هدو توان سهزارب توالکا

 ندنف رط هلق مدز وطوا هدره# تګ نویلغاب هنید رب كنلاد كح اغا |

 هک دنا رو-هظ یراوسرب ندنحا كرابغلواهدعبو یدلوا ره ظ رابغر

 هسا نارا یب ۵ تسالا دکم دوار یدنا رواک قر هعوق یدیصر هذئک وا

 گ 3 3 اپ 2
 دنصو شعا لها یک الاغ ناوحوئو دم و د2) ونک لو هکر تاشو دس

 6ب مدید لوک. یشایل كتس هنوز لدن ت اکا ہلا نل یلاوعراکشو
 ژاو سو نش تنیکب یااکا 5 یدروا بوشدرا و درص یل دو هدق داوات ۱

 رک هبا مارآ رادقع رب بوتا هیاروپ نکی داوروبهد نکیکیا شرف كعب دلوا |
 هللا درب كحاغا لوا نشسرفو یدلوا كدا ندشسا تولد ۱ مددد یی رلوا 1

 ی دلشا هکعا ماکو هد داع هاب و ید روطوا هدا و یدلک تویلغا

 هدندب هد یانثا مدنا لکد شعا عامسا مالک نب رش هلی وا را ق ن |

 تود هلو ا كالام عع و مدروک نس ھر اس ڭىعاق هدنسارا aR یکا 5

 راهشازار ویدبد رد ولط اطیعلهب دع هدو مدد ردرلعبو درلنا ت ررف 1

 یدید رده یناروطولصا هدنرکا كسا كنو و یدتنایغا توفوا

 مديد نسام ردیا سوت یدر و هدده یس ر ندسءابحا اک آر دا 7

 بورد | نیس هرطءبارش هد یدرب وباوسجود مروک هب رک یا نب |
 یتدالوا هک ان وکم دار ظذ دن رزوک هدک دلبا شوتحدقیکنار مدن وقهنک وا

 تو هلک | یم دقاب یار هل وب هش راز وک كلان یدمایزوک كوه شا بیغ |ا

 (مظ) یدعا ییغتیراتب ول بورب دااق شاو
 9 ان السدف نير ۸ عالق ۴# روح اف رط ىف قلا نویعلا نا #

 ۴# اناکرا هلا قلخ فعضا نهو ۴# هب كارح ال ىح تللاذ نع رعي #
 ید تلوارفاسهیس رند هماع لها هز مدد لادنرک و ان دیک یرعشو نس

 ندنشاب كراوج و لوادد دعا تدوع توعلاق هدع! یدید مج ندنا

 رو اعجاز تون د صا ناشر ها زوک هةوا سج ی هما

 هت روک هلون ا رولوا رحاع ندن> دم رلفغصاوو ندنفصو رلح دام

 كاهبستوب یدعش مدید كتمنص نسحاو كتردق مظعاام مهللا تناعس |ا
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 هلو هرذعيب رام روطوا تعاجر مدروطوا منت دف AN هوس ر

 . ندنرافدلوا تبعو قشعر اتفرک كالاها هروک ذم ابق بودیارکذ یس
 هرذع عنب عہد الفت دصقرب راداک و هرس ی هع ر رگید,ارازدنآتک

  قسع كرنا نودنا تی رتاد هناوسن تعادیدیاراو مس ود رپ ندنس هلببق

 تفل الباقو فد رظتباغب ویدا روفوا تاب اوراع شاو رروا مد ندننبعو
 هنس رهو مدز دبا تسداومو ترشا ده نسح هاکنا ن ندشدلوا تبسناو

 ندنوش نبر كنان ه دک د کیک هک هاک و یدرولک هب هه رک م کم ا و

 رد ه_هلک دم دنع مبا یاو ررذنوکر لمدآ ها رطا بو دنا لاوس ندنوب

 ینربخر الصا مدتا صعق ر فاو یا یدعا رومط بواک هئسرب مدردیا بلط

 هلکلر ورخ کی یک اک دشاطر ندهرذع یب الا تداس هد مد مه

 یک رسل اوا نس بود ۱ءارب یسب ربندنراما مدتنا لاوس یتا بوراو هنب ران
 هلاحرب رهسلاوبا تامه مدید مروہ روص یتا معیدید نس رو دیا لاوس
 هن ولطمو نوسدا رو لامها ینا هک نم هلوا سوپ ام ندن واطم رک ودر او

 ید.درد دلو ناشر كیاوحاكنانواو» بولا رایپسهراح کز عا د.ءایوصو

 یسارا بوک هنس ول یدبد ع ردار كريما یا 5 مد نسوگ سد 6أ

 مدروط هب هدف و ه دل م دروط لا رمس)اییا اعاو هدافرع ہیک سوو

 كناو مدروک رویلک مدار شلوارفتم یتولو یزکب هفرط مب ندو راق
 ندد هوان ییدلو اراوس بو٥ هدیامهق نماد نعل داوا هسلا یا

 کس یددد مەد مدد نتسکد رسا یا نس یدلک هما قر هیلغا مدلیب

 ید دلوا تو قسع راتفرک بولت وس تد شب مدد یدلوا ا

 حو دلا مو بطلا باس تا هدنگا i سا لواو یدتا ناب

 ۱ ندع كس یادا مديد زدکع د هل هحودلا مول هدقدوقوا یعاربصم

 دکعا لع کی یقلاوحا هل رلک ۳ ه دعا یدد مر دا لفن wey ص

 كلامردراو مهربث کل اوما ندیشاوم راسو نوبقو منغو لبا مب بویاشا
 ےەتاکب مدتیک هن زلناب كااوخا ندباکیب بودیا فوخ ندن_باوا فات

 نوک رب مدلوا سا دق مو ی سوح هدن رانا اا رلب دانا ع رکنو

 نوا ه راد ES لر ها سرم تار رح 5 ۷ وا ی هر - همد اک

 جد ییارش یکیدر و هدهاکب كند ر ندبلکیب بولوا راوس هم رف

E 
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 EE ر در و باو> بولد ماا سام a رد یدمد کل اڪ ماس بو دیا

 اد ههب رخا ا یدلوا لصعاح ناو راد ۴4 اد ِ ا

 ندوصوشودو داوا لاق بولد مهد قرا س یدند نسمر ها تغر هئاوص>

 ندو دایق یژامبولاتسدیا قراسیدید ليف زاغ تەکكرىکبا تولا 7

 دخ رار هل اكلام نوهعسادا كعصنالصهدق دلواحاصبوروطوآ
 نوعا قلاح یهردزسرحوب هراندبا لاوس کل ام ود ردیک و ا

 رلددروس لدا تورە قاب یدلک

 یدباراو یحهدا زویداعا لب هع ر یحاح كن هول روصتم تاکح)

 یدندتبا تلط فسا 0 ند ی دا كتحاح لس عیراب کا نوکر

 رد ياس | تب طو معوا لث راق سے > نم ولارما مجاح ےب توت

 مس مب هدر د,تش رواوا ها تایسا تدع عراب روصت ~ھ یدر و تاوحوت 3

 شعارادتقا نا > ااکس ۵ اسا كا یرلار مط > لاد < 9 مو( ارات

 هلل وا كو "راوت ره طعم دن هد صد نس ردنا ناسحاو ماعنا هلڪو ن“

 ید ن دکب اج كسهرورمضلات هدک دعا تع اکس لواوردا تب اکس

 اکا نت هللاو ردقون تحاح هبابساو روص هی دندرولوا لصاح تیحماکا

 راسا کک هددوصم تبلط ۰ نس ن کل نا 3 تحت نایتسالا لنف

 طو كدع د تا قناع و ی اعر وش هلڪو تودنا ۶ دهن هز زو ای

 من نیم وم ارتمااب هدنکب ددر رج هلوا هن یپبس كبو دد هللا تع

 لاو یربثک ناس حاو ماعن | تلکدعا کا هدتفو کک دشا نع دا صد لعوا

 كنس وند كناو روت روک كجوک اکسیحاق لوس كپ كناو نسرروک

 كلاب رع عش تج اح نالوا ندنس بولوا والثم ناص بونذ هدک دنع

 یدبد رولوا ېک قجاح
 لزوكە تلد مت زاب مس ناشتلوارر 5 هدا رو صنم نوکر ث» اکح)

 لناسد تور و باوج 5 ر یدد یدنا هوا شعالوا توهر ک ار دیش س

 لاوس هةياخ ود ن SES لو وس ند یو هدک دید رد هلا توم یکلیط

 ول د كددا نم هديا دوو ۳۷ سل تخ نس سا وا شعالوا تور ؟ا هلکع |

 یدلبا قلدصدو ناسا روصخم یاوحو و یدرب و تاوح أ

 5 £ هلا دراو هی كم رگم 79 هکر دبا ليفت هد وا را داچ تد اکح)

PRESSES EEE EESTI TT TE TEE SEED E ETR IRE SAEOEEE 

(or) 



) ۱۳ ( 

1 

| 

 باوا تاو نواو مهرد كس رولر اکس نسشعا فرص نوعا كيداو

 | كن هداج مدتبارما ها ده هرزو |كءربو هلوک مرکب و بسا سآر نواو

 قوذ ودنک ین آ نسراک هاسح فراصم كکیدتا قافنااکا كنم رم»

 | یلاعت قح مرواوا یضاریدید نسم رولوا یار هرادقموب هدنس اها
 یدتاضبثیاوماتکی لوا بود نوسلوایضارندنسیجد یرل:مّوح

 هب راج یدیدردن وک هعرح یییزاجو بودیاررعا هنساذ کک مرح رمو

 ٭ هتدتفا ىذلا لالا كل أنه (یدوقوا یتب و )هدتفولوا نامه

 #یدرو باوجهلباتایناویشایسددنفاو *٭ رکهنلارکلارمض نک ف قبلو #
 :e یردعافتواا یوس"یسانو رش e نکیل كنع ي رهدلا دود الولف 3%

 % ى رصللا لاف املق هب ی 93 عج وه كف ارد نم f» حورا #

 | # رحم نا ءاتشپنآ لا لص والو ۴# ا ةراب زال هللا مالتس كياع #

 شعالوا رمقفو جات بودادوعق رهد ندن رک | (تایایانعم ةصالخ)

 یرذع ما نس یدیازعا قارفت یشرب هعْسن ندنوم ندش نس مدیا هساوا

 لیلق مربصو مردیک هليا یسهصغو مغتكکهارف مجوم كنس نإ تبا لوق
 نوساوا هک رزوا ك: یال كمالا مردی تاجانم بویلبوس جلف یتفیدلوا

 ردقوب تاصا ومو ترابز هد "رب مد ۳ س دعا اف ہکص

 زس نهدک دنشیایت وب رم یا هلا دا سص له نا د کس رک

 مزب وک هی راجاکس لاعت قح مدا دار ید یرکتلصاومو تراز

 | | یدیدزآیدیکربارپلبا كه راج بولا نوسلپ | كرابمیلامنمکب درب و
 یرلپساو یک رد كب زوب کب درب ولر ناو نس هب راج ناوج لوا

 بواک ت٤س و هنااح ن زدعب هلا تدوع هنس ا بولا ی هلوک و

 ۱ (هعطق هررح ) یدلیا شعت اعف رم هلیس هبراج هدنس هی اس كرم نا

 ۱ 3۶ هدرالدروینلپ وس هراهحول بوازاب 3۶ نلوا شومارفمح۵یمرک كنامرک ٭

 ۱ هدرمفد یر هیر واو اظ > نواروک نوے یدنود هحرف باسح هک های مش

 0 1 ردیا تیاور یرلتربضح هرمس سدق یطءس "یرس تیاکح (

 | لسخاد زسرخرب هنس هلاخ كن راترضح هرس سدق راشد نا ثالام

 یدهلوب هنسر كج هديا تفرسهسدرک یراقو و یعاشآردقن ره بواوا

 ۱ ]من هوش یا ی بل اعریدکد لا رها رم تک بوق ند هناخ
TR 

 ( بودیا )



( ۱۵ ) 
 ن دات یا سن اس سنا سن بین ل

 ندوگارا نوراهو یدلیا تیاور ینا رشثیدح هدعب بودیا نت یاب
 هدک دید ردیک ند ردهورکم یعاعس ندرک اه رس تودنا لاوس

 راد اکو ب ندشناچ كلام ماما اکس بوربو باوج وید یادت هلا دطب ر نم
 مر دیاکب نیت واری هاا معد ید تنا لا وس هو رارک: ود یعدلوا لصاو ربخ ر

 كنف و لوایس هلجج كرانالوا عجرلشلوا عج هدنوعدر هدع رب یب یدرب وربخ
 بودا تفت شاراورادوعو فزاهورلف در ار هليا رانا واوا ندنس هلجا
 اه*واقل ناف ان تعمزا یهلس هلبا فدعب معرب كلام ماماو ياشا بما
 باوجه هفغیلخ ويد شا قةت رانا رار هللا هل تابیاریاش تیب اننا

 ناو ارق لام هدعبن ےھارا بولوا نادنخ دیشرلا نوراه هدنکیدر و

 یدلا ناسحا

 ندنایکلام بوقاب روخ هنن زوب تالف كتیکبر ندتبعت بای را تاکح )
 | ا:-سحر تالجر لواو یدلاق سکی ی و لاطارمقف یلاعت هللا اع یودیک

 ید کتا یدینسلفا هرهاه تاد هدشف غن بوا وا یس ے راح |[

 هليا هب راج یسپ دفا راب دلاق رس هراچ قردلوا هدیسر هل اک لاح قط |
 | یرلوا هدیسر هت روصن رلاح نس روس رو کک هنشا پودیا لاص-> ||

 هدمدنع من, نس عیظلا هللا و یدلاق نحرادتقا هکعا قعردسو نءاوتو نانو

 : كعدر دنوها هدمدنعندزوس مکجهدیارکد وباک مت تافو ۰ دلا كف دلو

 || ماعنابوقااکسمدآ رالایسو عہد اع نس له یارواوا ضار رکاهکمزتسا

 ا هدن داش هلا كا كاس نسرولوا تحار هدننابكنا نس بودا ناسحاو |

 | كنس هلبا لاحوب هللاو بویاغا هپ راج یدید مرولوا عفتت» بودیا هیاممم |
 ۰ ردوآتسهدم دی ند کیس ق بولت را ندنسکعا تاوو هدکناب :

 هکنوح هراج هناما کد نو د ھا اشا یهاشداب كنق ون هک ضرفلا ۱

 یدر ونذا ود تا هلبوا لهدا سا لصد یدتا اضتقاو باما تقو |

 کوب اکوش کبد تا دارع كا عیب نس هیراج بوقیج ہرا لجر لوا |
 ییشرعا ضد وا نا-هع نر یر ندنساحا هدک داىا هدافا

 كر۴ ںولا یھب راچیدناریمآ هدقارع ربع هدتفولواو یدرب و قاغاصاکا

 ٩ یساهب هلا ناسعسا یه راح ر٣ یدابا صرع نوروتوا هن روضح

 راسو هدانغو مدت ارمسا هیهرد كس زو کل اوس ندناوح لوا

 ٤ یدند مدلبا فرم هدا ز ندنوتلا ك زول نوعلیصح تراهم هدفراعم
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 یدلوا قد اص هدزوس مدادرآ ندیا هیعاغ اکس لدتا جاودزا هلبا :

 یار 5 ندئنس و نو-سلوا تذاع کر تملا کاک دشا ندیکیوب تا ۱

 مکن دیک ےن تولوا لصاو مدعم ندزلوا حایصاکب نسو نوسعود رز هیاد

 ۱/۳ ااو ن هکانوک نیم ولا ريما هاو قر ه.1عا رداع نیس لوک هر ۳

 ید.د مد ونوا ین ر>ر كنا هکر اشعار رحم لف هکناصو مروي ديشلا

 کا دید ردندنع ول مالحا كافكا تاک, دروک وب کش هد اوج نوراه

 بارطضاو كرهب هردو بوید رد هقداص یاور نینءولا رها اشاح |[

 یدلا تاوفو هدنناب كوراھ هداروا نامش قرهلوا ترطصء .a لر ل س

 یالع یرهرلا فوعنب نجرادبعنب ميهاريا نی دعسنب میهارا تیاکح)
 هد د ورو هدادغب ردٌشلوا ید یا هدهروئم دن دم تولوا ندنام |8

 هئلح هدک دنا لاوس ن دنعاو یدلبا ناتسحاو ماعلا اکا دیشرا نوراه |

 یسارب ندشدح باعا نوعا ییاور فب مش ثیدح ندنآ یدرو یوتف |

 یل ددو وک كارا هدنس هاخو یدراو هل رم وا هد دادن :

 صا رح ویعایسا فا ریش ثیدح ندنس ی بو دیشدا یی داوا هدکعا ٤|

 نسرویب دیا یتغت نسارپ ز مشا ضد رش ثیدح ندنسهرکصن دن وب نکل مدیا |
 بیغ یتسرپ نکلابن هج رب د دت ود یرلتر طح دعس نب میهاربا هدنگیدند

 فا رش ثیدح تناور تقول ره هدئدم مدل وا ہددادغب مرولوا سا ٠

 تیفیک و و ی دابا ني-ء ولد مدیا نغت ادتا م هسیا رواوا كحددیا

 مهارا نوراه یدلوا یوم ید كنوراه ب واو ت رهش هددادسءب

 كنيراتر طح لسو هيلع هللا لص هللا لوسر بودیا بلج هلیدنع یدهس نب

 مهاریا ہدک دنیا لاوس ندد دح كن هيمو زخم یکی دتا عطق ییدب هدنف مس

 نسرویدبا بلطیرو2 د وع بو دنالهاحم نوراه یدتسادوع دعس ن

 باوج وید مرتسا زاس قجهلاج ینعب برط دوع نی نمولارمااال هدنکیدید
 هند دلو ا ی ولعم لا هص ندنمسا كن هقیلخ یدلبا مسج ها 2 رو |

 تب ذا اکب كهيفس لوا هکهردبا نظ نینم وما ریمااب هليا لالدتسا میهارب |

 بولد ردتاوا نکف و اعم یییدلوا ثعاب دمکلکمعا نیع م) یرازوس نر و

 ٭ا دغ لح رلا نا الا##اوملا لق افزا دق نیلا نا حط مااب ولا

 ( نی )

 هنلاید وعو ۱



) ۱۳ ( 
DISET III TEFEN DIDTET.:اس اس ماست ست شا سا مند سس اسم ی  PRT TEEاست نسل اس یا  

 یرداع ۸ راج منو رووا هفیلخ نور اه مرد ارب مئبو مردبا تافونب
 ی-ح رهو روم هود ه>و ف نوڪ هلن وب یسامدن یدبد ردبا جوز

 E نامژ قو ك نوا طف>ی زر رس یرلت سه یاس و هراس

 هد هس ارل درب و تیاسا وب د نکا یراوم" اتراکفاوت کس رولوا عاق ه دید الوغ

 یس» رطاخوب هل. | تو-عد ذهن روصح وراه یشادنرو تو وا دهم

 یدلب وس راباوح كج هدرا كازا یهروک ذمه رطاخ نوراهیدتا هداوآ

 ندافومب هک ی> وا یصار هک رلباوحوب یاب ی هن وراه یداه

 رلذیع رغآ تداغاکا بود دعک دا مس دککح دعا حوزت یرداغ نس هرکص

 ندنلایلام لجو یسبراوحو یر هجوز هجریدةت ینددلوا ثناح هکیدربو
 یرانیعو هنوراه یدیارواک مزال د كعا 3 هداب ادعام ندنغب دهیح

 لاشا لو یداکا تودیک هنناب لرداغ ی.هیراح هر کصن ۵ ورتا

 یداه بوک تدم ردو هامرن قعا هنرزوا كوو یدربدتا هظاغم ناعا

 هب ودنک بوردنوک رخ هرداع هدو دلوا دقیلح دیس را نوراه یدلا تاو

 راع رک داسو مب هدیاب و نینمولا رمااب رداغیدعا توعد هجورت

 طعف بودبا تراک هرات هدنعد) وا هل روج تاغ ود رولوا لک صف

 كا هداز ندیدا-ه یسادنرف بودیاح وز یرداغو یدد مرلبا 3 هداب

 عزف رداغ هک رب یدیارعا تک ر هک داوا هعیاحأت رداءویدرو وا

 یدلوا هل اکس نوراه یدلشاب هغلګا بونابوا ندس وك وأ هل: هدو

 اک ی رل تد ول مدروسک ی یداه كشادنرق هدایور یدعش هدنهلدروصوید |

 (مظن) ۰ ید د یدووا

 Ee راما ناکس ترواحام لوا یی تفاحا

 # رج افلا بوذکلا كناعایتثتحو یتتسدو #
 3 رد" الا لاسیدلاقدصیچا" هرداش تعکاو #۴

 + راودلا كنع ردتالوديدجملا فلالا كمال #
 ه ۳2 اص تو دغ ثیح ترف عاص الق بت ھلو 3

 روا £ هر اعم ناکسن ه دع و كکیدتا اک نس ا یاثعم هصالخ)

 هر ڻال٫و لدت ولوا ن ى 20 1 فاح هر Ll ردات دراو هرو یصل

 مسادنرفهدلاح كد دلوا یی دا ر نسو كدلوا کا هدرا ةع تاکید



(SIF) 

 تاجزر ندماشلها ہک شعا رک ذ هدنخ زات رکاسع ی ظفاح تداکح )
 2اور كننردار یسک هیچ ره بولوآ ذیهش ٠ دنرب كارخ شارد
 ندنیدلوا شماغاروهظیسههآ هعجرب شکار ردبا هدا ومو هدا بواک

 ناکا یف ردار یس ہیک هج یسلررا ب :وهلاق نوزع ند و وا حایص

 هدالاوس هد كدع اروهط نوڪ و دج نڪک هللا هدهاشم هداور

 شو ازش ددعا زا لب «علادبع نر کک لوازباذمش یشاعم هکزب
 نالوا رکذ هدقدنابوا لجر ی دد مده هلک هرکفرط الرس یتبماکا كدبا

 یکیدتاتافو لزب زعل ا دبع ن رعهدک دلبا قب طاو طض را لر هعج هلا ۱

 یدلوا رهاط یییدلوا مک ۱

 رایتخارب نکیا تیکبهزاتزونه سامایضاق هکردا لقن هدیبعوبا تباکح )

 هنروضح كنسضاق كن هفیاخ کالا دبع بو دیاروهظ یساوعد هلبا مدآ |
 قجوحو هزات زونهنش بو دبا لاعغلا ضاق سانا هد هعقا ره یان ارا دراو 0

 هلب وس زا زار نس ها تاواسم ه دمالک همدآ راستخاوب نس یسهلوعم |[
 بوابراط هن ی صاف یدیدردریکا ندمدآوق> تورو باو سانا هدکدرد 1

 ےک یمن مب هدنروص مکی دنیا توکس ن, هدکدید تیا توک نس

 مزددانط مناط سن هلا لاعفنا نوت نوت یطاق یدید نوا ےک

 هرزوا نط كن رات طح یضاق ندلزیم حایصوت نی هدناوج سابا یدید

 قح هد-تاعو نس هلبا بضع را مطا یاد ید مدمعبج واد علوا

 لوسرد هزدا 2۱ هلا ال بععرد سانا یدد مردنانط نسزع اماکن یزوس

 یکیداب وسهسانابوراو ها كکللادرع هلا مایقندنرب یضاقنامهیدبد هللا ||
 هر یضاق تاللادبع هدک دتا لفن یراباوح يدرواکا كساناو یرزوس

 کت نا جارخا ندماش نوک وب نکل هژرااصف نتجاح كلا نس توددا يا

 ید:دردلکد دا یسروط هداروب كنوالثم لا

 رداغ كنهشياخیداسه هک ر دنا لة همادق نب رفعج تراک )

 لوا هفیلخ بواوا ىس هب راج ر هعونطم و هايج تب اغ ٠ دع ات ||

 یدی-شلوا یروسبح ناج و لد زاو شعا تبح هلیسس هدانز هب هبراج
 تا رططا ۵2سه ادناو رغ هنن نک تواک هس رف توک 4 یداه نوکرب ۱

 برط ضم هل و هکر دا وا هز هرس یسامدن ناالو شا یدلوا ضرام 1

 هکر داک 4 وش هم رطاخ دج ےب هدنراک دعا لاوس ودزک:دلوا ریعتم و

 ۱ نر



) ۱۱ ( 

et: E7ت ولک تسار هنس هوز  RE:جوز هنس هعشد ه رکص ن  

 كياصدرپ بوداو ناب تروع یدووا تب کیار اد هنصوصخ ینساعا ِ

 تفایقو ۳1 ںولک هناب دک قردقا ناقو یدسک نزول بولا نعاع

 قود نوسلوا كم واعم یکح دعا حوت RE O رکص ندنس هلا

 | تولا باط نالا ںولوا ظوظح ندن-سافوو ندنروطو كن وتاخ هدهو

 هد دحر لا تایی نبش كنسعا وال ندنفرط هر واعم لنده ون یدد

 1 تودیا لتقف یدیز ن دانز هده رول زه هکر دبارکذ هل و یسویلط.لا دوا

 یردار تالوتةمرلیدتا دا رح كمربو قد مدآ یاب یو ةر اکا نوماكنآ

 كنساب اب ندنغدا وا شلاق لبغوارپ مغص تالوتعهو یدو الاف نچ را دبع

 1 اب یدلو ثالوتعم اب یهبده ه واعم بود ردالوا یدالوا هدبلط ناق |

 ۱ یلیغوا کال وتعم بولاق ه سوح هنس ی در هدهو یدلبا س> ر دق دعلوا ۱

 || ی هده ندنءندلوا یضار هللا یشهعنن ندصاص داوا هدقدلوا ملا

 رابدابا لو

 | رفعح ن هللادبعرکر د هدتساننالقن ییاینشالاعف |یخونتیضاق تیاکح )

 ا كنها 7 1 رد هنکلتف> نعد هعیضر هدحراخ ندرهش یرلترمو>

 هاب كمالع لوا یدا راکب ی ها, لوا بوروطوا دوسا مالغو هدنسوق

 | بودا تعانق هکغارب باکیدن [ كنار هبلک لوا مالغیداةاب واک باکر |

 ا یدربدب بوریو هک لوا ید یکتا یکیا نالوا دندو مالغ یدک |
 مالغا هم الغ لوا یداراررو رد هننداو كمالغ یرلت رطح هاد

 نالوا زکر وظ ام هدنلاوس وند ردزادعم كفزر نالوا نییعت همم زور كنس |[

 اأ قەردس كن دنک نوع نس هنر و ںاوج ود رد رمصص هان صرف حوا

 تالک ضرا لو یالوعا یدروص ولد كدتاراثیا باک کما تلکح هدا

 واسم بلکو هکمردبا ن ط یدیغوب مکیدروک بلک ٤ ه دارو ردلکد

 ۱ مدروک هب ر ؟یکعادر یا نوعا كلا ردحآ ینراقو رد رغ ۶ شاک ندهدیعب

 ا تلک مذ هدنرلقدروب نسس:هرولاق جا هلب وب نوکوب نسابیدید
 طارفا هداه “ود و>یرلتربطح رفعح ن هللادبع هدک درو باوجود مر دیا

 ا بودا دازا یالغو ار شا ندننحاص ینیدعکاب لواو ییالغ لوا تولد

 ٤ یدلیا اطغاو شم اکا ی ها |
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 ۱ داکعا شحوت ندن-وا فاو بوروک یتروصو دج ا هب راح یدروت

 ال ردرا لاح یاس رکو یدراو هن روط> كتولوط بوناروطهدما یادتا

 یدانابلط یسوزرآ سفت ندش ویدلوا طاسءاکبدج ارگلغواقر هیلغاو

 هن رف ورکم كنه راج نولوط هلکعا اوکشوبد مدلننروق هللا جوک ندا

 ۵م دخ ندنکیدیک هنج وک تااغل یدصءوس هنضرع و دک لالغ واهلا داععا

 1وک ےک ره اکس یدغاکوب هدنما نوزاب دغاکرب هشب رب ندنتس

 یدغاک و بوریو هدجالغواو یدلبا رکذ وند هللا لتق نا مگ روش مرقد

 نکیاردسک بواا یدغاک دجا یدید هلا ملست توروتوک کا نالو

 هدک دابا لاؤس ود نسروب دیک هی هرت هدجا هراجو یدک ندشناب كل هراج
 ممولعم ینیدازاب هن هدنګا مرو روتوک ین آیدزادغاک مهمر_هربمانالف ||

 نسعهردنوک هل س هءنب ید غ اکو ب ندکفرط كنسن هبراج یدبد رداکد |

 یدغاک جددجا یدید ردراو مزوس كحهشابوس هلکنسروطوا هدارو

 بور و هعالغ یکیدشا ت ولخ امدقم یدغاک هه راحو یدر و ه هب راج

 كل هراج لدجایصرغ ندوب ك هب راج یدیدتیا لاصبا هربما نالف یو
E EE :هدودڵوا یواعم كنول وط یکدردنوک هرس ھو س یدعاک هلا  

 هربعا لوا یدغاک مالغ یدانوحانوساواهدانز یضفو دقح هیهدارهش
 در وگ فرط كنواوطنوسک شاب لاحرد هدک دلبا لس تووروئوک

 بو د رک قلوا نخ مار هدنوب هلا با ه دکدروک یون نولوط ||
 هلهح و ك هلءاعع كنس هلا هرراح نالفهلبا باج هنروض> یدجاییءوا

 مکیدتیک هغملا یئاود تویعام جد دجا یدید هللوس یرغوطاکب یداوا

 بودا بدن نکاوق قلا یدیارا-عا تولخ هلبا م الغ ن الف ه دستقو

 لدج۔ا نودنا لک جد ی هر راح نواوط ید د مدعا هدانا هزرکر وضح

 یو دا امویق اموب ءدنع كني د دپ یشحو نیټ

 ی و له هک رد a3 یل دزا هدیناخالا ب اتك كشنامفغصالاح رقلاولا

 دیک لوا هدک دتآ ما 85 یرات روح فاع ها یر هب و 5 كم س ١

 ررروتک هک-ا لتق بوراقیح ن دنادنز نهده نوک سرا راب

 ن
 عا



):۰٩ ( 
 ما أتمو فس اتم ردد ینیدلرمق كن هش ب حاقر وبا هغر دلوا بیغ كنوتلارا دة لوا
 یروک ذم لجر یدیدردنرابعندر هش و شا مکلمام ےب ید عار بز ی دبا مدل وا

 یدشوزابكکب دعا شو ءارفەدنفرط مەززە كنس ینور ندنحالرلن درا عاما

 یدر و هلحر لوا بورا يج ن دنلوقو تولد رد هد کات ال ایه مدلول نب

 راب داوا نامجو بعت هع قافتاو ن ساخ

 نوکرب یدیالام هرداونو فئاطار عاش مان لج هللا یم كيج تیاکح )

 هعا لکا یی نس هللا دعانا ا بوروک تس ودرب ینآ نکز دا لانچ

 یدید رد-شغملوا قالا نون هن رخآ هدب زد ےس نم لصالاف ارز

 نکید | لکا ی هیح نکباذح هسا هلب وا هنتسسود لوا هدک دنیا یو لچ
 یدد ردشاوا طقاص ند هرکص لا تواوا تایح هیح لصالاق ارز

 | هدنساننا كك هلاتف هلبا ناهام ن یسع نیلا نی رهاط تیاکح )
 ٤ اضفزان “6, :اردبا قدصا هیافعضوا ر٤ 0 تور ,داوط ها یعل هارد دينا

 یه هاچ كمهارد نالوا هد-ذعا توهیح كلا ی وا كك ۳

 هدانا لوا یداوا لاثعو لوام بودا متر هاط ندنعوفو كفيك و

 (مطد) یدلیا اشذا یرعشو نوغلاق هرزوا عانا یس رپ لرعاش

  3%ےھلا تاهذ: ھ هیاهذو + هرعال هات دد اذه ۶

  Ee E EEهد کا کاسه رخال

 كنادعاز د داوا هج وتم هش رزوا یساععاط كمه اردو یسا-:۰ لصاح

 ییعد یسک ك ارل ̂ ردورداکد یش هفس ردنراشا هسنغح هلیءاط كنابعج

 كنا کی طفل مھر د عد رک یش ر ردیسقنگ بولیک و د كغو مهندزبیسلو کود

 گوا لااا یھ هدنکب كن هلوا م ھ نالوا هسا 5 تواسو قورح فص) 2

 بودا ل واق ندن لوو عاش ری ن رهاط رد ول رمخ دم لب وط عت

 یدلدا ناس>او ماعلا کا

 ( لخاد هن رو ص> كرد دکل هدا ره نواوطن دج ا تداکح

 رب رګ ۳3 یسهلابذ هیطع نوعا رانا روی روط مور نداععص هدو. بولوا

 ER یم اود مب یردپ یدید رکسرواوا رجا لئان رک هسرروچ
 نالوا تاود ید .ک هکمرونک یاود دج ا هلکءد مهدی ری رګ یقین

 کا تواخ یالعرب هلا یسەراج لویعمرب كنردب هدنرماه د كن هط وا

 هننردب بولا یاودو بورک هبهطوا نانه ید وس یسرپ زاب توروک

(۴ ( 



) ۲۰۸ ( 
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 هلرکداود بانج اعاد یش ی الوسق كي وکاد یدبدردیلباف نوجا مزب كما
 ئال هتسخ هعازوا یزوس هلت وس ناما هسدا هل نالسرا ید.د رد هدنناب

 | مدنذ| هج بک بوراو هنغ الوق كن السرا وکلد هدکدید یدعا راک هاج
 | ند هفکچ هدنالوا بوراپو-ف یتسهیاخلدروقرب یس اود رک رو هرس

 | كن السرا بوپد یدربو ربسخ بیبط رب ق ذ اح كپاکب ینغب داوا قعوب
 نالسراابوک تو رتسوک سمت هب دم دخ نانو هده رشظو یدهیح ندا

 قس 4ذ اک تروصوب كن وکلد درو یداوا هدننروص شلوار دکن ندنف رط

 هل اهم هن دب وکلد مهرک هشت ینالشزا عدراو بواوانون«هدک درو کج

 تاقتلاو فد رشا هدنفح یروصوب دروقو یدرغاح ود لک هات یدرو

 ییسهباخ كدروق بونازوا نالسرا هدق داوة وص هثناب كن السرا هبا کز

 یح اص تالع وک ینعرفیا بودا ادناک اوکلد نکیا رک ندننا كنوکاد
 زوس لصد ه دیوح یسشاوحو نابرعم ا هدتوو كءدلوا هدا كوله نس

 یدد تنا ت هرکص ندب ول ینکجهدآ اطا کج و

 نالوا هدنهات ها و هنادب ونک نب ندلا داع يک هل ناتاکح)

 نوجحا كعا لغ نده نمزءامهد هم رکم هکم لج رر ردنا لعن ند رات

 لسغلادعب نورافیح ىدشو زاب ندنوتلا لاقثم ىللا نالوا هدنسو زابو بابت

 ندح یاداو یدک یدت ونوا هدلح ینددوف یدن وزاب بونیک یباولا
 هدا هلغلوا راتفرک هر ھه افورعو ردا بس توراو هدادغل هردص

 دنش رادعمر نوا كعا ترا دو و هل س کا ینزج نالوا دوج وم

 بوش ود هل.طندنشاب اضقزا ن کیا روشالوط هدةاقوس هلا هل بط هدنشا بولا

 هل:مج و حد یس هیام رس دنا نالوا تسدرد .هلغلوا هراپ هرابرا هشسشو

 ناعغفو دارد بواک تربحو دما ہرا: ندنغب داوا فاو اه

 ل اتم ندناحوبسشا كنو بو لوا عج هاب قلخ یدلشاب هغلعا كردیا

 د ءف درب نارا یبه هداکب یانثا فدرح یدرردءا تجماک او رازولوا

 ندنوتلا لاع» ىللا مثيدرافيچ ندلوف نوجا لس هلبا منمز ەد ذب رش جج
 دتا سوما 9 هداروا ید و زا نذنءب دل وا ام ك نکل م اب

 راز رز
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0 ( ۰۰۷ ) 
 کا و دد ااا ن تن تست اسان کت تن لک لمس سست

 هلا مانو م: عددا وج م: و کا أرجو للو ك:

 س۶ هګ ربو ںاوج وند نجا ولم هللا دفح ه دنفح ویک یردص كءوق

 یدلیا رارف هتفرط ماش نداروا بو دیااقلا هنب رهذ هربح ید وکم نالو اهدا

 فقاو هتي رومأم لماع یدربو هلءاع بوتکم كو رع بوراو هب هربح هفرط
 نوسشارا رد بد رفترب بوی هلاک ورشو بودا تحرم هد هد رطودقداوا

 توراو هلماع تویلوا علاق هذف رط یا د ردنوک سیخ ندنتلالا ويد

 واد نس روی دنا لت ه دص وصخ ید دژاب كلورع و دمو> مد نس

 كن هفرط بواد عیهدبا ارجا ه دنروصوب ه دنکبدتنا شازرسو هذخاوم

 یدانا نفد هبارت ايح هدعب هللا حطو يرافق الوقو نب رافاناو شیرالا ادتبا

 E س ناشوا نیلعد هب ی راد هدتیذش اح تقو هه رط و

 ردیبح اص كن رب

 | یدیازرولوا هدبتمدخ كنالسرا وکلدرب هلیادروف رب لء قدرط رب تیاکح)
 ید داوا ردعةم هکعا تک رح نامزر بواوا ضراع تالهتسخرب هنالسرا

 ندد دم هر او هن لڪ كنالسرا تولوا ل وغم هراکشو درم وکلد هد رااوک ولو

 لاحردهد هرنابگ یدلوا رغ روک وکلد ماب بود الا وس نددروف نالسرا

 | بولو اهو كن هلوبهدنتفو مةلضب حول یب مر هتسخ نب هتشا هک ون

 | ی وکلدبولو تبحص لسقاازا وندروق هدکدندرد رسمشال یسیک
 | هتصخ تیمی هدف اد السر زا یاهو نت وب هترف وا
 هنا كن ال سرا هدک داک هنتفرط كنالسرا وکلد مانالا نماموت یدروتک

 یداسفیکیدشا كدروق هدنفح بودیا راطخاینآیسابحا مدقم ند نمراو

 نسروم رک هدهر نسهب وکلد نالدشرا هدک درک هدسا روضحو رثب دلبا لق

 میو رپ ندیل هلوا هتسخ زس مدنفا هک سوک یتروص هذخًآوءو باتع ود

 | كنساود كنلء كنس بوشالوط ییاندو یدلوا بلسم مروضحو تحار

 ڭا کسو مداوا فق او هنج الع نوسلوا دج مدنا هدنس وجسج

 نوا كم رو ربخ بويعا فقوت الصا هدنآ یییدلوا مولعم ےب یماود

 نکیدروبب ریدکتییب هدغل داوا لسخا درک روطحو مدلک هلا مس تع رس

 یثک بواو ابو ندوکاد نالسرا ی دید ی سود هزکناش لاربس

 هک لوا رادروسخرب رولوا هاک هاکیش هلب وب لکد عاام ردبا هنکی دوس یم
 | كرادت یبال-ع کفی داآ قل غانصا بج نسشمکج تجز یلیخ نوار

 اه دن هک بسیج قو REPRE LAPD یج هک دز سوت 6۵ ۵2 یه هی سم رس سم گه ERC نسب خاک جا



Ce) 

 ۱ ندب رع كولم رعاش رومشم کیا مات د.ءاان هدرطو نی تاک (

 : لكنارهش توئحوک ا هو رگ رلید | ی راعدن دیه ی ورع 1

 لا افخا ن نالا کل بولو نیا لورع یوه E اا :

 یورگبوبأته رزرو هدعب یداردبا تیاعرو تاغلا هرلنا هنن |

 بوز سوک نئروص كعا طظد- ند راھ د د» وشا ا وکو رگ رایدتا حدم

 مدا هلاوح همدا نالوا لماع هدهر ندفرط یک هزاحو هلص رس |

 سل ہد :ګا كراو تک هو یدر و نوتکمرر لر چ۵ دن لا لرل: وب بولد ٣

 یدلبارب رعولد نسهدنآ لو هدشسنکیا هدن رک دلک هندن اح E هد رطو

 یاثثا رلبدقیح هلوب بولا یر دغاک هلبا یعز یسهلاءقءزباجو هلص راروک ذم
 یاد ۳ هدر ییا دروطوا هکر اد دلک تسار دم ار اتحارب هدف رط

 هل ول یو رخ دنا راقا یس هلهک مهو رابا ماعط لکا مه و تحاح

 هدشاوج فارح یدد م دمروک ۳3 قجا ندس 5 لحراب هدکدروک 5

 لاخحدا ییاود ب وراه. یک ر گ نک سرود روک قاعجا هه ذث سس 1

 ی اله ثعاب كنودنک هکر د سوک لوا قحا ل مرو دیا لت یو دعو

 هر همش ندنزوسو رب نیت هدک ددرود دیک ش لا هتناب یی هنس ذ نالوا |

 ارخ وم رک ا دا شا وه امدعم یورع ۰ نوکیا لا كنسرپ هیدفر ط توراو :

 ه هیچ یز تورو ندشاب هدا كح هدا ماعلا هزب لباقم هم هب>دم نالوا

 همدا ر وام قعوفوار خراب وک نالوا هدرا هاکنس لک یدازعا هلاوح ً

 هد رع هکنوج ید رز قموقوا هد.-سکبا كرات وب یدید ےل هریدنوقوا
 تور و تاوح هتک هدرط رداکد مرا سر قمزاب تورقوا هکلرعاش

 مردوقواوراحا نب هاو نحلم یدد ما تف یونکم یندرواکب كلعام

 قجوچرهدنب رق كنیرهش هربح بوبدملوالماح مدنک یمفنا فتح نو
 مزوتوا مد یدیدنسعرولم قعوفوانع هفحوح سلم نوح ندرمش :

 هدق دأب هدغاک قحوح یدر و ھن دب ر ك َةجوح بو>آ ی هک د

 کا تاک ےک د رط لس سلم هدنحا ل دعا وب هما تلکد |

e ۰نفد هان ینیدلوا یرد توس نع الو ییاو  

 ھلن ونکم نالوا ۵ بس هر 49 ر E جا ید هد سعوا رک ولدا رس هدرا :

 تودنا دایع هر طظ یدەد ساق و ف ید هدنآدب ۳ روا رایت <

۲ 



(40) 

 لوا ج درلنا بو دا میس هنب روک ذ كروک ذم مود قیم لوا هوا تاکرا

 ینب راک کو هفرط ر جو اوربا ندن رلکک بوسک یی كن دوحو كم

 بویلکب هللا قوا روک ذم موقورارریدب هراهغرق هاي سبو لا عضوهفرطرب

 هسا ردنادا رم كع ندم لو! ناویحراسو شوق هقشبند هغرفهایسرکا

 هنناو-د لر وک ذم هورک هسبا یشید تیمرکاو راردبا درطوعنم تورمردب

 هدلحم هقشپ هنشب بودیا قد رفت ندنظع ین ك تیم یخدرنا ہلا یلست
 ندق الباح بویلکب هلا هذا دم تالاو عضو نوسح|كمربدیهراق الباح

 | بواوا لول ترسح هلعور هق ههود وب وشکارردیارجزو منم یتاویح همس

 یسلاو دنردرارد:اتادراوو هب زج یاطعا هکلم رب هنو تعاطا هب دسر نهن

 هلبا هیظحرک اسع یلاعت هللا هجر یلسلا ذفیلخ نب دح نب داا فیس ربم|

 هطاحا اروم E كرما یدلبا هرمصاس یرانوب بوراو

 تعاتجر نده ورک نالوا نکاس ضرالا تح هدنرلکدروک نی رلک دتبا
 مالکرپ بودبا تراشا هلابج هل رالاو بوعیج هلبا هک فسا هدنرارزوا
 || تعاجمدعدیدمتشدا هک غی داوا هن كم الک لواو رلبدتبا مک هلا

 || داقوراکزور مظعو دیدشرب هاکان رلب دلوا باش ضرالا تح هنب هروک ذم

 0 كنب رکاسعالرمما یدشراق ها۴” ضراو هضرالوک اب وک هک یدتنارومظواوطو

 | یبسا كننراوس هک هلیوش یدابا رارف بوشود هرزوا یزو یس هلج
 هدنران دق دقیح هغ ازوازار ند: وک لوا یدنارر دلوا توروا یییحاص

 ۱ فلتر اخ ندرکاسع بواوا فدنکتماوهو لئاز نب لی كن امد زعوا
 ےھذ نی داوا یر” كصانها نالوا نکاس ضرالا تحت تیفیک وب یدلوا
 ردند.اج اع دیاکح وب یدنلوا

 امتع یلاعت هللا یضرصاعلان ورعن هللا دبع یزوج نا تب اکح)
 هدنرزوادوعرب ندا هد نیص هل ادنه هک ردا تداورندنرلترمضح

 زاقوا هدقدلوا یتوکاروسشاع ردراو زا قیعب طب رب شاتپاب ندس ۳۳ ھن

 | ہدعلورحا وص بودازوا یون ول ءا نعنع هرهن نالوا ا دلدوع

 راش اب هک ا نا رج وص ندنزغا بوچآ ینزرغاو رروط هدنرب بولیکچ هنب
 كرل هدلب لوا ردق هیارو-شاع موب كج هلکوص ناقا ندنزغا كزاقلواو

 اک هدک داکاروشام مون تودیا تب افک هنسشاومو ع را نهو هنن کس

 رحگاوصنوحا هنس كحهلک بودازوا یعذع قداس ق



)۶.۶( 

 لوا قاخهدفدلواز دنوک ی دید یدل وا بی ذعت تو دا ناصع

 بوة ج ناخد هایسسزندنا هکر اپ دروک مظع فسخرب بودیک لس
 هدند زن كنب را ضاق هماکحو یدا نهاوا كاردا یباهن كروهجلوا

 هل ن | هکمرب دریوو ردغلوا تابا هلا ییداهش کالداع دهاش قرق

 هداععاكي هددسیا شا رک هدننادرکسیهصقول نونفوذ ةمالعر یک

 یوارلا ییع:دهملا هبا هنره دلما نظوم ذا تالش
 نعد هب اهر هن رزوا لصوم هدنح رات ترد ی رکب زوب شب تیاکح)

 هنس دن و شعا قارحا لع یکی دشودو شمریدغاب شت بولک ط وان

 یییک ی دلخ تودنا روهظ راب رفع هرایط یلدان هدق ارع هد هروک ذم

 ییاوثا ك-ةلخ بوغاب ناق هدنع هدنح راتترد قرق زوشپ و شع الاله

 شئلوا هدهاشم یراثا هدنرزوا

 كوس ر نوکر هعفدرب هد هنس زوئوا ندرهنرب نالوا هدناردنزام تی اکح)

 بوروطردق هنماشخا ندنحابص كنوک لوا هدنلکش هراس بوقیخ جاا
 ناروکرثاردقهب هنسژوتواندنابوا وا باغو بوااط هرهمهنم هدب ورت تقو

 ندقارطا هدنروهظ همفدر روک ذم تخرد یهاشدات ناردنزام شعا

 هد هسلا شلوا هدنددص یماشا بودلغا هللا رازمز نهآ نیو یوق

 شراب وق: هلج ی رارمجز یرلقدلغاب بوتاب هرهدب ورغ تقودن نوک لوا

 هک دتاروهظهدع هل لوا شلاقهدنرزوا كج اغا لوا یرادقمز كلر كز ۇب

 شعارا ردبا هدهاشم هدنرزوا كجاغا یرارمجم ز لوا

 هورذ هدنلفسا كوظع لبح رب ناک ه دن رق كس اکل وا دننرد تیاکح)

 تلاو هرز یتسل اه | لج ثاناوروک ذكن هک شناراو یوکرب هدنهان

 هب هعبنصلواندنراکدتا شدت هلکنا بودیالاعا نهآ تالو راد هرح
 هقشب ندئلاعا هحساو عورد نوحا راناو شا زرد ع وردلا ذعیص

 لیصح ندیسو بویلوا تیلوغثم هلبا یش یک ناتسوبو عرز
 هدرا بم ترح كالا ندرلناو ردرلشلوا تشکم باص یسلاها هیا تورت

 باج كلرلنوب ررونک تلو لام بولک مدآقو-ج كين دفارطا نویس
 تخ كن هدلب لوا هدک تنا تافو یسب رب ندنرلحما هک ردندنز رھا قالوا
 تیمرکا هل وا یهو بهم ودر شلوا .نکابس بوپا ر هاخ ضرالا

 | هن راترمض> یلاعت هللا کالم لیناوفص وب کیلا تربع ن دام“ لها ضرال الها ات

 ته یه .



(et) 
 ۱ هفت زب رعلا دف یدد مردا نکع یا بولوا ضرع۰ هلا رابا طخ

 || هک رولوا زا رد ربم افیب تیب لسهاهورکوب حيفا بويا ظح ندن زوسوب
  هیمروا غادرپ هنباق كلا هدباوج رلناهدهلوا ضرعتم هدیاطخ هرانا هسوکرب
 بجوم ردو هتمایق هدسنع>ح كض رعتم لوا باوج ید رو كراتاو

 یدلوا هدن د دص كمروسک ینآ ندتدنول تورو نڪا ود ه.!واراع

 ل ندع ان كن دقرلح ی رلت سطح هئع ها ید رف»ع> ن یسوم هک رب د یوار

 همافا نریهح ب روت وط ینانع تک رص كسا بولا عین نده دعیح

 تورو باوسج هدا یی لوا یرل رمّه> ماما یدتا لاوسود ناسک نس

 نبا هللا بیجدجم سپ نب نسردیا لاوس یهسا معب نسعرکا صاک یا
 ل هسواردب ا لاوس یمهدلنو ر مشرک او ملل لیلخ ھارپا نبا هلا حیذ لعام ا

 همرهش متباکس هسا ند رانآ رکاو هرات السه عچ هک مد رش لوا نب |ا

 هاش ىلاعت نیلاسعاا بر يرل لوا تاب وئم لدا بود يک تعاط لیسر

 نس هسلا ترقه كما رم كنس رکاو ردشه روب بجاو یرلت ضخ |

 هک رانا اس٥ ل زس ناک ریشم موق مب رکسلا هل یی تلف مارک. راصنا |

 ه راح هزب دجاب هدردب تح نکس هلوا وغ کک هرانا هک رادداوا یضار |

 ۱ ندلا وسرک ارابد, د رات ی نم رسو ی نموه ڪک مزب ن دش: رق نوا |[
 | هولص تفو شب هڪ زز ۳3 لوا  هسدا مساو تدص كدوصءم |

 نالس* رک اردشعا مما قح بانج یکم "ه ولص هنمرزوا مزب هد هطورفم

 | کبک وزد دخ لازب نسرید دج لآ ییعو دج ىلع لص مهللا لهدا |

 ۱ بوروو-5 یینانع كيک رم عيف یدروب نوسنیک هللور ویلاص ین انع |

 یدلوا ماند یاوسر هدنناب رتالوا دوخوم هدارواو یلوئسم هشعرر هننسد

 كعا قاخ اهر, و رلثا ىدا یگ دید اکے سن ب و دنا م وا ک1 زب رعلا دمع

 یدبد ردکر ک كیا هلم اعم هلبا بدا ماد ه راتاو لوا |
 هری نا دنا تاک ادع ن نایاسهکر دا لقن هل نا تب اکح) |

 هدرحهستقو نوک رب هداراخ هک شمزا و یدنناروهظ بوتکمر ندنفرط

 كنادصلوا هکر دا دیشنا ادصرب والثم فصاق دعرو هعظع هععمذ ندا

 ۱ هح رفرب هداعس هاکانورل بد رو- شود قب راقحوج رلزوت اخ هلءاح ندنتشهد

 ۵ رلنا هکی دل وا لزا ص اا زار هنیمز ندنآ بولوا رعاظ هیظع ||

 | تودیا ادن یل ر ندنرا- او یدیا هدضرا یراق اباو هد اعس یرلشاب |



۲۰۲ ( 

 هو ص نوا كجا لس ی داتسااب بواک ینو رب هیون ییا تاکح)

 ندک دق را هدک دا لا وسواد عهدا لسع اه ج وتم هذرطهب دید رک

 یکیلوثا هک تیالسغاهجوتءاک | هسا كدیوق هلع هن یهسلا .كفدراقیح

 یدید نقی بولا زس رخ
 هەر ناماهاب شاذ نب هنس هنام ره مزاج هللا دبع تاکح)

 یدریو باوجوید مروییدیک هفعاب كشوک نوما كنس یدید نسرویدیک
 مهتساآ رولوا ناماهن یدارح هکیدتنا بنت هناوجوب کا هللا دعو

 یدا كعد كس رولوا نوعرف هدم

 هراجا بودا داره كاا تشا هب راحرب هص اقر یمیرب الجر تیاکح)
 هده دیرد هدعاا مه مچ هدنعغلد روصولد ردیعراو كت عصر هدک دب كس

 یدربو باوجود ردلکد

 نس روید ا توادعو ضغداکب نس هانیعلا یا یر كن ولع تیاکح)

 لص مهللا تولوا رومأم دلا تاوسلص هدک ناد تقو شب اک هک ولام

 دج لع لص مهللاهدناولص مغدوقوا ن هدک د د نسر دهلاییعو رع ىلع

 نس نوا لخاد هدنآ نس مردبا تء ارة ويد رايخالا نیبطاا هلا ىلعو

 راردبا لعتولد یدرو باوجولد

 هکر ارروټتداوز یرلت سضح هرس سد یضدرع لجا فب رش تباکح)
 عفن ویو یداوا رمضاح هدن-هاکرد دیش رلا نوراه صر هدنما عیقن

 رب زعاا دبع ن رعنب زب زعلا دبعو یدیا صترب یوک دومیو سفندب
 ورد هنوا یدا رارروطوا هد هرو "دم هاک رد رار هلا عفن زو دک دم ید

 رومط رل ڈ لوا راوس هراچر یرلت صح اع لا یر رفعح ن یسوم

 زا رعا بوراو وشراو هن رلت روح ماها یبحاح كد شرا نورا هرم دابا

 رضاع هدومش لواو یدلبا تشاتشب زاههظا نود ل ایفتسا هللا لالجاو

 نذا ند هفیلخ ماما رلیدابا رب-قوئو مظعت هاما یس هلج كت اوذ ناو
 دعو عین ید رک هتان كنا وراه هلغیعحح باوجود رلتو ترو بوسا

 هز نعلا لمع عفن یدلرب و تصحر هل وخده راتاو هداروا ۳ ااو هزب رعلا

 مدع روک موقرب زج اع هداز والثم نایسابع موق و.شا نم بولوا هجوتم
 هکع | ادح ندن رکلمو تخیرلنا هکر روم دا همدآر یما رمحاو مارکاوب

 ریس الاک | نت ہد ولد ق ج ندننا كن هقیلخ رفهچ ن یسومیدس زرد رداق

 ۱ ( ورع )



):۰۱( 
 اب ندنک,داروس هه رزوایرغا طعف مداروق ندنالسرا ن و یدلوا

 هيلا راشمو یدید مدردنا رکقت ود ارد یس ردیم رهاط یرّوس كعامس

 ردراو مغجالا نوتلازوب ندلجررب مب بواکیسیرب_هنراترمض> د نب نائب
 مرویفروقوبد ر دیاراکنایدع یدلوا عياض بوشود لیوح نالوا هدب كن[

 یدعشن یرلترمطح نان هدة دوا دم احر ود کیدا اعداکد کروم مرک

 رروتک تودناارتشا اولح لطرر اکب مدلواروس كي ییاولح تواوا راتخا
 ارس اولح لطررب تودک هب وشراعلحرلواراددروس مرد !اعداکس كل هسیا

 ییدنوتی اولح هکیدروک مدا لوا ید وقهدشاکر ییاول>یباولحو یدتا

 تیک بولک ههش روضح بععرد ردلب وک یکیدتا بیغ كزودنک دغاک

 تا ماعطا هک زلة جوج یاوا> لوا نس یراتصح مش یدل,ا هدافا

 رلیدروپ

 شگر هد دمرط» اهر ها و ات رخ as هلایضر هر وا ءم تاک )

 نکآمدیاید هل. مط مروشدرا هتفوکیدرب و شع یباغاو ن یدکید جافا

 (تس) ۰ یدید مدکید نوجا كلا هدیدلک همرطاخ تیب كن دسا

 + اهبءاضنسال قفس قلا سل #

 ۴# .ر انا ضرالا ف هل نو کت الو #

 هدضرایور تویعلوا هدافتساو هراضتسا ها كنا هکر كلك تکی تیکب لوا

 ردگعد هیلوا نکراربآ |

 یوم ن چل را تام کیر نرانو تی
 لکا یعان صرا تداع ورند هتواو دوې ٥# هکیدید ےکح ید ا لکا ین

 یدلیا لکا یضرا هداع فالخ مداو نکا ردکع اهاءنووح بودا

 یف ر طب برضافا بوقوا یدهدیضقرت نوک تفیهاتااولا باک )
 یکزوک هلحم كکدتسيا نس یسادعم هدک دلک هئل وق الی ال اوت ملو تش

 هلغلوا ك٤د نسر روڪ للي قجلا نس نمروک ردزک بوریدتبا لوم
 لالا ف دو جوم نالا هک نسم نا اج ب ودیا مول هپ هیهاستءلاوبا

 كعا بیذکت یب هدناوج رلبد د نسرود ردایح نش هلج كءاخ نالوا

 ی۶ا یدد نکس رراع.ح ین الب غ هللا دستحا رز نددوج بازا رد الوو

 قفازعا هع" دک هدنبهدتقواوا نکیدیا ناسحاو ماعنا اکب زکر رب ندنرکا |

 یتا ډا رح کو مپ

) ۱ ( 



(+ ( 
 س

 س سس

 | 4 فالخو زاب وس نالبال هاب وطول بواوا بج ن روب لاها یدشود
 | هک دش ود هنغ اعوذ ك و دن وب نود | اطخ هد هعددول ن کیا + سود

 ترمضح هکر دمولعم رلیدید ردلکد لباق هلهجورب یسلوایلاو ههدابوب كلا
 سە توراو هبا رکاتسع صاعنب ورعهداتفالسخ كه! هللا یضررع

 ناه نزوتک هه زدنکسا یورع ردا كالبلاو هللا 2 ی هیردنکساو

 تیدییااکا هدعش یدتیا ای>ا هعفديا مداوتیت هب هب ردنکسا لاها

 ئ دد مدروتک هباروا بولار ارو مدشا قاشیءو دمع هرژوا كەز و

 شاع را, دانا میلسهو رعبو دبا عج یوا تب یکیاهدن رب یلاسهاو

 كج هدا اضتفا هدش رط ی انئاو ییرلهارحرخ الغي لورع جد

 یدلباهداماهبهسدهم تان هلدا قیفرت مداهنب ران و مظن " یی راهع رلام

 ا ا رع "ی اوحت دعش لماکا كالم ندب ونا نیطال تیاکح)
 فرشالا كلءو یسع مظعم کاله بودیا مهن ییرکاسع جرفا نالوا ۱

 هدتفواوار عاش مان یا ع ار راب دیا هدننرعم و هدتمدخ کالم اک تام یوم

 (رش) . . ردششود نیکنر هلتیاغو شابوس دب یکیاوشا

 #* ادلع حار دعا نافاتنه # |

 ۶# ادع ومصاب نج رازجا دة و #
 *# ةرحو یسع نا یسع داسعا # |

 3۴ اد نوم دم ایج یسوهو #

 قیدز هدننایح لاح هن رلنرضح هرس س دق یرصم نوالاود تداکح )

 هرزوا كنتوبات هل رادانف شوف یلکر لیشبرپ هدک دعا تافو یدیا راد
 یدک ردق دن ره كل ردیافرفر ندیرزواربارپ هلا توات تودنا 0

 هدنهاشم ینتمار کو كلا یلاها ی دلوا باغه رکصذ دق دالوا نفد

 رابدتا مارکاو مارتحا تیاغب هنر يق تولا دعب هدن تر

 یرل:رمضح هرشسدق یطساولا لاسطا نادج ندع ن نان تباکح ) 0

 تونحوک نواوط نا ندنکیدعارکنلانع یهذو فورعلاب ما هنواوط نا |[

 قلق کا ن الرا راتدقار بونآ هنکوا كن السزار نیراترضح ناش |

 كنال سرا یدعا ترضعر اهطقو یدافوق یسارو یساروا بودی ||

 ررر اکب راد 2١ لاوس ود ی داوا لذ كلاځو رايدر دلا ندنک وا

 ( یدلوا )
e 



 ( ) ۱۲۹٩
 ق فا ست

 هل رل ره یاس هللا ۴ هرزوا كا تدوع هم ه کار یدعس مدا صف و

 4ه-ءدد یا اکب نس و ر عد و تد یا کتب هکمردنا قاسیمودمع

 ورع یدىد نسیهر دیک هبه هاب داوا ۰ نک سربارب ا ؛ لدتا تابع شع

 3 دل اھا هب ردنکسا ی هدنلاوس ولد رد هدلب ین كف دلوا كس

 اکب نس قحا م داوا لخاد رعلا یف اک او مدّعْسااهدلب هدم اولن ورع

 دهعلاب ییع هللا تال م هذ ساعی دید نسبه ر دیاانو دق اڈیمو دهع تاک, دحا وبا

 یل اھت هلی دع ےکب دتا اک س ند راد را ناو كلل ؛قاناقاتلاو

 هی هیر دنکسا من هلکنسور عید د مرردوک هتنابتکی راعةررارکت نسو مردباافو

 لاوسود رول هوا هدر دم رادعع لرصو فن ب رلذاب كم رلرءور راز کد بوراو

 هر هر د کسا ندارولارب ز نوا و لتشاو دیازوبهش هدندعهامرپ هدک دتا

 هل زب هدنوک نوا رواوا نوک یعرکب كکو بودیک رواب راو هدنوک نوا
 بو رو لوک لردا ه هاد ع نکر دیک ناف نو ندس رولوا رار هداروا

 دەل دعا قافر مدارپ كح هدا لاصیا هب ارول ندع دەدكندوع

 هثناب كافور بولد م هدیا هرواشم هلرا مرایقر هرکرب ور یدد مرا

 | ریس بويليا لقب یقاتیمو دهع نالوا هلبا یسودنک كامو یدراو

 یر ندز رگ او 7 ا راکب ۳۹ بودا فق وت هدارو دهاک ن

 نقصد گام یدر و اکر و یی هسااردیا تفافر نوا هسااوهاکب

 ۱ هر ردنکسار ار هلا ساباپ بواوا لاق هغارازاب وب یهاعفریدید مرر و هرس

 یداصد سس رانوک مارب لود هر ه رد کسا لو رع راد ہاوا هجوم ھلان اح :

 هدنوک لوا یقارشاو وام كثكالل ها هب J کھا عردسهاا نم تودنآ ۱

 ۱ یراک سامی ھار قاراو دوش توطلاکم هلرا نوتلابولوا معه دلع رب

 | بوجایبراکتا وید نوسشود هاج منب ب وط لوا سک ره بوتا
 ہ:ءاےوذ لوک رهبوطلوا را هی اعدلرلت او یدارروآ وا بقره

 هب هب ر دنکساو ر عید ار کا تافو هه داوا تال م و لاو ه هدلبلواهبارشود ||
 هللا سالا هرخ اف :هتسلا تودنا رفولو مار ؟!هداب ز کا سام هدبک دریک 1

 ید روت وک هادی ید دلوا 2 كماخ نوا كەر دعا رس تولارار

 وط نانلوار ؟ دو رلب داوا لوس هیا سام قلح تبوروطوا هدو رطرب و

 هڪ اج و5 مب ره قرهت آهن رپ یر قاخ هدو بو یراک لم ادعا

 هنغاحوق كصاعن ورع نامه بولک بوط نکی ا رار واو! بةزم ۰وي د نو شود



) ۳۹۸ ( 

 یو صا دیک دت | كل ریان رل دنا لاوس ود لصف هتسخ هدا وددقبح

 بان افش هلا الدتسا هتعک كضإ رم قاخ ندن ول یدیدیدیاروب دنا
 نادسو دنک لدا می رمش هکو آل اتسرلو هلن اتصا روت دناترام یارجاشلوا
 یدا شعءادامع یکیدشا یو صا هدتصو تواوا سوء

 یسنرو یدیس كنعوف ندییس هل نس بو دیآ لاوس ههنحا تب اکح)

 یدید تا یا ن راهسا

 تراج هلبا قیفرحاقرب ندشب رق هدنیلهاجتفو صاع ن, ورع تیاکح)
 ندم ور 9 نا مه نکیا ردلنوا هود هدار عص تودیک ه-سدقم تاب نوعا

 شا هراز یسدعم تا مود ر ساع هکدداک تسار هان اب رن ید دساعرپ

 5 شطع كيسو ک توویخ ندسدعم تاب نوعا ENIS یاابج صعود و 1

 یورع ی دا شم راو هس ه>حرد توم ندعل نسوص اک ۱ دايس

 یدراو هپ وهن وا نواب هداروا نا مهو ید ايا شونردق ههآ وا عدد یل

 ندناعف بوقیح هیظع هیحرب ندروةج نالوا هدنناب لرب یب دنا كس امس |

 لالا بونآ قوارب نامه بوروک ین الب صاع نب ورع نکیا رولک هفرط
 لاّوسندص اع ن ورع هلک«روکهدنناب یی هیحتهدنف دنابو ند ویو | ساس ی دلا

 داف رطورگ ساعو یدید مدال اله بوروا هلاقوان ورع یدلبا 1

 هح مهو نراا د ط و تادش مه ی ہلا ناسحا تاسیحرد هءد د یا اکب

 یدید كل دلک نوح هب هدلب و نس مدلوا صال اندک رک

 هدکر فسوب هدک دید لدلک هد نعد تراجت هلبا مقيفرحاقر بورب وباوجورع
 ینا هود ر نام" هدنااۇسرارک: ود ردکعا هدافو حر رادقم تالومأم كنس

 وزرا یی لوا لثات ید هن ودرب هلْهاوا ییا مباربز اق هک < أ اف

 قی د كم دار هدزک رس تودیالاوس ساع راز ۳ هدک درد د مروییدیا

 یبحاصهودزب ۳ ءا ەچ رو تاو جوب درد هود زو دو رع یدټد ر ديش را د٤

 ردنو لا: كس قید ك ەدارەدنروصول هدک دید زن دن احصا نولا زب ناکد

 هدلابج وب و ترابز یسدقم تدب یا ےب رغلجرربهددالب و ی شاع یدید

 انا مرز وددک هد طوب BEAT دلها یا <ASE S هاهر

 ( اضقو )

 ۳۳۳ ی رس قد سام سی موم دوس رو اب

 : بنوا یکحجا وص قوعوص یی ) ی دراب ءام قذلج هدنراک دد كداوا

 سم وض تور و هسا اب یا د نالوا هدنلاب اج درع یدتسا وص هګروک ۱

 1 یرلت رفح یلاعد قح هک یس كسلجراب بول وا ندنشاب و تواوا ا



۳۹۷۲ ( 
DTI IFES WE REE RNR +مکس سس قو نت یاس کا ست ام سس دا  RTE | 

 مدتا هلا وح « رضخ ترمضح مردأر یزو- لوا نوا كنا مدیاص

 اج كعا امد هلناط لوا ندنسم ردتزکاکب كنا شمردنوکاکب ید لوا

 رلدد روم مدشااعد هدءب ةلغلوا مولعم یییداوا

 نسروییدیک هم زت هلبا فداصت هرخآ لسجررب شب هراج یسبرب تباکح)
 هلا با رغتسا لا اس یدید مروی ین * دلیک یزام هعج هدنلا وس ولد

 تاوجراوس راج هدک هد راونوک یا هر هعج ردیل ص نوکوب هلا نایعس

 یدید مت ۳ هات هدیا لاصدا ۵۶ءاح رد هننوک هعج نب راجوبور و

 | ندنسن هلبا نعط هسورخ ناغوط نعد یزابرب هکر دندل اتما تیاکح)

 | هر نسحبورافیج ند هضبب كبحاسص یتسارز مدمروک افو یب هدابز
 زا ناسحاو ماعنااکس هدککید و نس و ردیااطعا یت اک یهبرشاو هاو

 هباروب هبا روش هدنکید روک یکبحاسص بویعلفاب الصا هکرحاص ندیا
 یگراقو ژراباق ی را زو-ک ور راتوط ند غاط ندو نسراجاق بوجوا

 | لدیص رب یی هرکصت داذاو راردا سبح هدلح قلنا رق رو رار ردقیجآ

 0 مرروتک هثناب كعحاصو راتوطیدیصلوا بوراو هدن رلکدرب ولو هنرزوا

 || ,دمروبغانکیا روشفااکب قلافویب كکیدتا كنس ارظن هتذای راک دتنااکب

 | شنلباص هراشش ركب اج هدنبا وج سورخ یدید نسرویدیا نوڪ نس
 : هک مدروسک رلشبش هع هک رک هلل نکل رد کسٹم زو“ الصا یتاغوط

 یدید یذبا رلذلیاص یرلسورخ کا
 ۱ راهتخاركدبا روی دیک هدهیداب هليا دیشرلا نورابه هکر د مع تیاکح)
 نس رواوا ند هلو ینو نس بو رو مالس هنوناخ تواک تشار هروع

 عنه ی سه یس هلو یط یدرو باوج ود عدنس هلق یط تروع یدید
 ندنوناخود یدعا رو-هط دیس رب والثم ماح هدنگا كرتا هکر دشا

 یشندیا مد ندق وب ئالم كنس هدنرلعا كرلنا ییافلخ هدنکیدلبا لاوس

 ی دید ردتعا حلم ندّمع ول نس هعشورب والثم ماح ید هدنس هل و یط

 مظعلام هنهزوگ لوا تولوا ظوظحو كانحرف تنا ندیاوجو هفیلخ

 ردقوتح یشردقو هتروعو ب ودنا زایکتسا رلدانلوب هدنناب یدلنااطعت|

 نرو قف الخ اکا هللاو توربو بآ وج هرلنا د شرا نوراه رای دید

 لاعت هللا هجر یدید ملوا شعیاافو لباقم هزوس یکیدید
 ٍ ندشاب تو راو هنس هدابع كن ها ن دادز 2 سش تب اک>ح)



) ۲۳۹۰ ( 

 ند رادنف» هسعا لوفتم یس لغم تیک هبالک یی ' رکا هکسشعر د

 باکرب هد ماج نا یل ر یدبا نهو كا كج هس ,A ۲ 2 دحار

 ینباوجرداکد عولعم هدک دتا لاوس یا كبلکندهدآ نرو شەر و هر ده

 هلا راما نالوا ررح هدنآ بوحآ یزتفد ییددزاب ییالک یاعسا هجر و

 كماک لوا مسا لوا هلکعا تاحا هثسسار ند ګا EL دملک رر در

 نیا FR دتسا هد داوا یان

 ییشابرپ هئن روضح كن راح هرس سدق ناص دید وا تاکسح)

 2 مش ردوا مزب و ردراو مرد رکب هلیجر مب شا بواک نوتاخ

 هلا رج وروز یراق ل زوک ید دلا ربخ ندنغب دلوا لاظ تباغ یکاح

 زک روہاعد حشا ناما شاک هم رنخد ےب تبون ید بودا قرصت

 یرلت طح دیعس وا ج یدد نوسلوا عدد ندن ی رش كل اظ لوا

 ریاعع نس نوت اخا ردقول E ی مارا كايا یدعس تورو باوج

 رواواا دینهدا روا تاذ كج ه«دیااور وا-ضف یکحجاح كس تک نیا

 بولک تسار هناوج تروص بوخرب بودیک هناتسرا نم نوتاخ یدرویب
 هګ دیا لا وس وندرد هل لاح بولوا یمالس كاوتاخ ناوج یدر و مالس

 هدنباوجو روخ ناوجلوا یدلبا ح رش نس هصقو لاح هراج: لوا

 ندنف رط كنا كنجاح كنم تیا تعجایم هنفرط دیعس حش نس هن نوتاخاب

 یدید ردب اسم یسأامد كا ارز نوسا اعد کس هللوساکا رواوا اور

tieكر هی درا روید |هلاو> هنایحاتاوع4 اوما ءایحا ںواک تربح  

 سدق دعس ج یدانا ضرع یهصق ب 2 دن روضح لعنورک

 مردم کر ابم نو ی قحیدلوا بقا رم تدمر توکا نشا یا

 هد رهشو یدشود بولوا دومب بودیآ ههر و Ee E فرع

 نوع رنخد هنس هناخ ل زو لوا ل اطرما هکیدل دیشیا بواوا هزاوا

 یدرکو شرو شود یلاط ربا بوالخاش یسا ینییداوا راوس یک دل

 ص الخ ندن رش تلاظ لوا قاخو شک ردق هیاش لاع بولوا تسکش

 یادتایمسأت دیا ند < یدلک هتشاب دع كع هرکص ندنامزر ش اوا

 هلازک اعد ك زس هکنوح در رک د رو هاو رسم راهم یزو لوا هد مما

 شعا اضتفا ندن كمردنوک هناتس را ح ینوناخ یدا قحهلوا عهد رط و

 هبرک یکلوسکود همدي مب یناف كصش ربن هدنراکدشا لاوسود یدبا

 ( عدیاص )



۳۹۰ ( 

 نسدهاجنانساکب مدعلاق هغالا هدنکی دابادوءص هد رزوا كرب رسنوراه

 نوک و ناه یدد كداک توون هدادسغب مدد مدرک هد مماج نا ید د

 مدد مدّنا فرش هللایهدخ كا رل اروح نیمو ارما یاشخاو مداک

 | ةد فر طر كر رس بو دیک رارب لبا رقەجو بود عءاج ناب ساجا
 كدلوا لخاد هروضحو حرف هرکصذ دنوب مهاج ناااکب هفیلخ رلبدروطوا

 ماج نإ تبا اذغ هدهد مدعا اعداکا هدنن یدد ن واوا هد“ رم اکسس

 یتوص لوا هاک-ک توص ےک, دےا قشم ند هب راج همرطاخ ےب یدید

 ید د یراو ئاکب دنشا نلثم كلوب بودا رظذ هرقعج د شر مدتنا غن |ا

 بور دااق شاب درثر یدرو باوجودر د شوا معو راف اوال |

 هسک ر اکب نوتلا كی هدنحا مالغ یدلب وس هثسئر هم الغ یک هدا ۱

 زا مدعا اعد هششولاریما هللا عضو هنتلا كمذْق ولا یدرب و بوروتک ||
 یدید هلا هداعا جدر نوعا نوا رما وص و عماج نا ا اکب رفعج :

 || یدیساب هدیشر رفهج مدزتسوک رارروط دناز ضمب ۰ دنسادغو هداما یتوص
 | یلوا یداوزو یدا كلل هدا ر لصف هدنسانغو هکن_سمروسروک |

 || نوتلا كت هلا هتسکر اکب دیشررارکت یدید یدا دعس ,دنسانغ

 لعاب نغ مدلیا عضو هلتلا كمذعف بولا خد ىنا ىدليا اطعآ |
 تجر اکس لیعاعسا ا هدایت ی دړدعا ینو ردق لآ فصد نود ||

 یدد ماهدا ماعا یساع هدتا رارک د رب یتوص د وهم لوا كدر و

 كولا یدر و جد نوا كراك: مدتا نعت جد هعودرب هله> و ی ما

 ظص ي ود ڪڪ کک یژوس کت هب راح همرطاخ هدق دلوا كم حوا

 ]| مست ةت هلعافاا نیااب هدک دروک یمکیدتیا مسبت نوراه مدلوک بوم هدیا
 تاک نیم وا ارعا ا تولک ه رزوا زد یکدا لاحرد ی دد نس روی دا

 ضل E مدلبا لفن ىب هب اکح نالوا هلا هر زاح بود رد هدودص ||

 هداروا ن یدک بولوا لزا ندرب رسو یدید رولوا یش هل و هرک |
 بور داق نداروآ بولک هاب ےب رلشارف مداتب یمکجهدیک هیت بولاق

 بودیا معا نوجا ےب نیش ولا ریما یل بم لوا کرار دتا لاصبا هلام

 تب م زاوا ن دبا اضتقا کو لم یامدلو شم رب دیا شرفو ش٥ رضاح
 م د)وارمعد هدادغ ید ا شخلیق هداماو را صحا هذلربم لوا هراسو

 مناجیا مادلح اص اا معل دلوا ىع یسارا كاوخدو مدرک هدلاح ۱



) ۳۹۶ ( 

 تا راد ار _ + | * درفلا طش املاو هابطلا الا * اهب سا ال الخ

 | * لمالاو ق اوشا یلقنعراطو # اول دج هت رزام اذا یذلا نیا #
 داوا یدلءا ما هی هب راج یکی او چ .هش مد اخ «رکص ندو
 یدوقوا ی راپ وب یکی دتنا انغ و ناسطا عض و كنداواا ےکح یوم

 ( مغ )
 ۴# یوعهلا ندبلغيا یردآ ام هللا وذ #

 4 هاف انا ما نيا دج دج اذا #

 ٩۶ ىوهلا بلغت ناو باعا عطتحا ناف #

 *# هح اص باد تيقال ی ذلا لس #
 نیئح هدک یلدا سهآ ا غل یخد هب هی راج یع>واو تدوع مداخ هلا

 (مش)  یدتا تارق یاباوشا وک دعا نند عضو كن ريح

 2۶ ناجع ءد الا ین اض رمشب امل # ذی يه اع ةف لع نر رع #
 3 نالج را نم ما ض را نا نم # اهنودزتسا بنا تّملاو تلاعف #

 :* یتاسع یبحاص ام او تب ده # ترمس اف مت اما اهل تاقف # |

 ۴ یناهانایف یشلا قتل دقو ۴# هو نس رفسلا عض ناعفر # |[

 غن گالحر « دص ا یادتا یدید هللا واع نەت اکی تم مداخ ه دعل

 ندورحا مدتاانغوهزاغا هلهحو یمهطدارو بولساو لوصا ناجا ییدت | |[

 | مدریو باوج ود ردغ یدید ردکوک توص اکی دنیا وب ب وتیچ مداخ |
 نا یعضاو كننغ وب نسرویلپ وس نالب نسو یدتبا تدوعو بوک |

 هدک داکاکن تب ول بودا نغل هپ والا تالذک را هپ راجو لجرو یدی دز دعءاح

 (رمش ) مدتا نع یرعشوب هلاانعرب نالوا صوص ع اک, |

 3 رفسس معناو دودصاا مد ۴ ریسخ و لع ج وع #

 ۴# رولا اتم قرد تح ئن ثلث الا قان ام #

 هدننروص قلوا لزل راد هترزوا كرلنا هللاو هغد دود وا یرلتس وب ن

 ردع یدد رد کیت اغوب توتي مداخ لوا هر بدا تکرح زاهطا :

 یدیدردکع»اجنا ان وشا دلت وس ناالب هلا تدوع هلو عوحر مدد

 رەء> نین مۇا ارا هکمدروک هدر مدد مب و یرلکدد عاج لیعاعما

 ه9رط ما توهیخ ند هدرپ یکیدتا د شو سا گم اخ رار ا یک ن

 یدد كلو لقا دو نيول ریما اره ا 3 ی لضف را, دلوا هجوم

 1 نوراه (



۳۹۳ ( 

 نسابلاغ تودنا تافل اکی هرک صد دک داما ی زامیدنا رارروط هدنس هقرا

 عا بحار هنوردراو زمه هدارو مدلك كم دع هدادغب ن یدید نیس و

 مدد رداکد تعنص كج هر ولا نوعا ربخ لها ها ععنصو ردراو

 یدک ی دعا اق نداروا مدد ردک لتعم یدتا لاوسولد رد هل كنءلص

 لوا یدوار هدا بودا لک وم اک سد رب ندرلنال وا هدنناب

 مداخرب هدهد یدد رار د شرب الا مالش کو مدتا لاوس ود ردي" تاذول

 ند هروصعم ب واوا لصاو هلّربم ر دیک بور دلاق نداروا نب بولک

 هرقسرپ اکی قدراو هن هروصمرب هد ریلهد رخآ قر هلوا لخاد ههر و صدم

 لوا ردق هج ویوط یدیا راو ماءطندکو ام ٌهعطاهدنرزوا كلا هک ریدرونک

 یدلوا ادب یسادص قانار هد رلهد مد زو روطواو مدعا لکا ندعاعط

 نما زلیدید روب روطوا «دارو یادتا لاوس یب وید لجراا نیا یسب رب و
 رخ اف ساتار ءهراو بیطت هلا بط یب و یدنشا ییزو و یلا بو دا

 رلبدروتوک هی هفالدنا راد بولا یب ورلیدلبا راو دس هبسعاو بودیا سابا
 مدلیا سح ند راهش مو ندنماخدزا كعاخ یتغیدلوا هفالطا راد كناروا

 سکوت هدهطوا لوا هک مدلوا لخاد ههطوار بوک ندهد دع ریص)عمو

 هدش هدک دتنا را هلا ما دوعص هر رساکب لحر لوا یداراو رر رس

 رفن حوا هدو ٍط عاصوروب ر وطوا لحرر هکمدروک مدقیح هرب رحس

 یرلک دید دود هدنراقاجوق كرهب راجو كلجر لواو رو روطوا یراوج
 زونه تولوا مدا هقشد امدقم هداج لوا اما یلاخ ساحو راو ز اس رر

 هحهرعصت دلوصو هسا ید ارونلوا سح ندهراما صهب یراق داوا شلاق

 روک ذه لجرو یدید تبایغت هلجر لوا بوهیج مداخرب ندنسارو كرس
 (مطنر یدوقوا یمظنوب ندنوص نالوا معارتخا می

 8 باق ىلع بکر و السی شع #

 ۴# .لاکلا اهن ود الا سا ر ملو #

 مداخ هدعب یدمهب وقوا هل ه> و یدال بویءهدا تداصا هدنسنخت قا

 مداجا مب ید هراح هدک دید تا نفت هنو ر كن هنراځ بوح هغ

 ترا عم زارا ھهج رکا ه دتعنص یارحاو یدوقوا یایاو هلا چ نالوا

 هدنلو هج هداز ند هنو هزاغا یک دشا تالحر یسینغت كنو قحا یدعا |

 (مظر) یدلوا

۳ 



2 

 ا نو ربو نونل كني اکب مدنی ااغ ادب ش لا نوراهینابیا ینو چکر | نی دید مردبا
 ۱ اکب هنا هداعا هءدد ترد لصا-طا یدرب و نوا كم هند ی دریدا رار ۳

 كدتا مسن هب م دلیا مسن نب «دنیح لوا یدتا اطعا نوا كس ترد

 یههراج لوا ی مدیا لعد ینه هلماعم نالوا هللا هب راج هلکعبا لاوس وید

 یدلبا ع الباهت وتلاكس شب ورب وید نوتلاك اکب ودد م رددا بب ذکب

 هداز ندم رد ج وا هدعا ن مب هد هنیدم نوک رب هک ردلو ةت ن دعماج نیا هنب

 یره وب تودیک ه راجرب هللا یسد هدنزوموا هکمدروک یدیفوپ مهار

 (مظر روید ا ت
 + األل لوط اvاحا ىلا ا ی #

 ۴ اتدع لالا رصقا ام ا اوا اد +

 3 مهلو-_عىشغل موللا نال كاذو #

 * اتیعا مولا انآ یدغ ال و اع درس ٭

 3۶ یوملا ىذب مضلا ل الا ان دام ادا ٭

 ۷۴ ات دادا ن ورش د مه و ان رج ٭

 ۶ املثم ن وق الب او اک مهنا واف #

 * الام محاضلا ىف اون اک قالن #

 ی “رد جوا نالواه دعا بودا قشم ن. یا قنات كىا او یتااو ن

 نوتلا كو نوتلا كب و نوا ك ییباقم كلوب نس مدربو هبهب راج لوا

 ماقا حا لفن هدیتشرا نوراه هجکر ب یتایاوب اعفاو یدید نسرولا
 لوش یس كلوخد هن سلع كوراھ 2 ىدللا ن احا نوتلا ك ج وا

 قب یراکم مدلوا لخاد هدادفب بوقیچ ندهدلب مغیدلوا هکیدلوا هلمحو
 | مدیا زاب یمعحهراو هتنا كيک و یمکج هدک ههر ن یدربدنیا هدلوح باب

 برو توس رور ار هللا سان یدبا لکد هو ام یرلقاقز لدا دغاو

 صر ہ دلت رب نادعیم هدورلدا مدک ندیرک یدایا قداصا هرسح

 قو هدنراوج و برو ك:غانوف كعبر ی لضف روک ذم رم هک مدروک

 ادا ییرازاغوسایو ماشخاو یرمصع ةالص نوریک هدم یدیشاوا
 هد ره مدروطوا هدلاح مةدداوا نوغرو تناغ, جا هدلحمةبدلوا تودا

 یدلیق زاغ ید زار بولاق مدار قحا رابدلوا ف رہے: تعاجب نالوا

 ایقرتم هسا لیمکت یزامنهک یدیا راو ی ژراکنم دخو یشاوخ رفاو كلآو

 ( قرا )



۱ ( ۳۹۱ ) 
 سس تست سس سس

 ۱ نس هدعد مدلبا سرفت تقولوا ن یشداوا تیک ندا دادعسا ندب لا

 هدناوح یدابا لاوس رارکن ندن ويد نس روا وس ند هح هل ی هلم سمول

 (تاهب-شلاب دودلا اّوردا ) یرلترتضح لسو هیلع هللا لص مرکا لوسر

 تاوج هت یدید ردروصتم هلهح ول ههش دنا علا عه مدد ردرلثهروس

 دودح هللا لع E تاتعا دان سا وب یارحام هام بور و

 هد درب رارکت مدید نم هلوا رداق هفلا نفح هلع هسوکر بو رلوا

 ةو رهایمکاکعتا تعزالم هب هف الطارادو اطال, رج لام اک بودا

 اکب ندنس هدلاوو ندتیکب لوا « دهد دراو هل رم بوج ندارواو یدلبا

 همدخ ضع مدلوا ردیا تمزالم هی هفالسا رادن بولک هرفاو یاناده

 بولک تو هل ل هنوک ندنوک كردبا هر سا یسصعب و اتفتسا ند

 یدنلوا اضصق دما هز اکد هک تح

 | كنآ هدانغو ردندژ هدنزابسو ینغم رو هشم عماج نب لیعاهسا تیاکح )

 ۱ بودا ظفح یگ ۴ 3 د هد ما یادتا یدیا روالوا لم ترم هليا

 | تااکح هدنصوصخ کالینغم كناو یدلوا راکسوه هیات تعدص ندهرهص

 | نارح توروطوا هدم هناخ نوکرب هکر دا له هلجزا ردراو یسهب رغ

 هدنسوشرا كنرهب يلوا مدیاردا ریس ییسهرشط ندهرصا نالوا هدف رط

 هاب لز رعسج یسهب رقو یداک هبراحرب نوا قلاوص ند هع نالوا

 (مظر یدابا ی مهد یا اوشا بودو

 ۱ + .یحاعسو اهلج | وکشا هللا ىلا #

Ue TE 
 9 هال تنا بلعلا باصم ى درف #

 ۲ دع ام رەد بالا 9 اه هک زن ال و ۶

 1 دک رارکن درا هدم ییدتا عاعسا یسهزاغا 7 راعشاوب كنم راح

 0 مهرد یکنا هبهب راجو توئنا یعاشا نب یدتیکندازواو یدعااق مدا اجر

 | یدرا نکا م دليا طبض و ظفح نسا :غو مدربدنبا هز اغا رارک؛ بور, و
 ندخ م دتا اجر ییس.داعا هار هدک داک هب راح یدعیح ندعهذ ردق هنوک

 ٠ دوو هد و ڪڪ کاو ر اکو یدک دملا ج داا مهرد کیا

 نط نحرولا نوا 9 ترد هلا هزاغ عا و ۳1 هعنا راذکتسا یا د تزد



( ۲۹۰ ) 

 شخاوا اوک- ۳ ك دورط صع) هدف ك هدا یکاقو مدا ودیا :

 :ندنآیرازوس نانلب وس هدنهح كنا شروتک هاب هفیلخ یییعاق هلءلوا

 یداردبا هوا دنا وسر ره هلا ت کسه س اوج جد ۹ .ةاعو ردا لاوب

 ۲ ساع راح یدک قد رمسق 1 ین٥ا هسطع هدهلخ بولازوا ریل ۱

 ی دانا ٽو ڪڪ هيف ا ی اق رلي دتا تسل یس هلج كرلاالوا ۱

 ]| دج زس هدلاوسوبد دعا تش نوعتنر ارب هلبا سانرباس ییبنس هقیلخ |
 نالوا دراو هدصوصخ و بود مدا تعش هد نوجا كآزکید ا ||
 كچ ید نس یصاقاب هفلخ یدتا حاجا لا دارا ۳۹ رس تددح |[

 هد سطع راک ن س هک لوا لوغشم هلی اا ضو تيلصم اک تو دک درزا :

 هن وید ردش رطااپ لوا كکج هجا هحاسموا رادم هس ان دعا هم اسم |[
 در کود رھ رب 1

 یصاف هک ردنا تاور ندندجو ندنردب یوا نسل ان یلبع تیاکح

 تاود لاجر هک رد هلهجو وش یلاصتا ببس هد .شرلا نوراه كف ووا |
 a كزاک ثم بودبا ههبش ه دنص وصخ نیک رب یسا رب ند هيا. ٍ

 هدک دلباهلتسء ضرعرلبدر ونک بواوب سوب وبا یدتبا بلط هیةفرب نوا |ا
 بورپو نوتا زارپ هفسوب وبا هسوک لوا یدری و باوج هللا ثنح مدع ||
 ندرابک لواو یدالمااتشا لّمر نوا فتو وبا برق هنس ناخ ودنک |

 موم تباغب ی هقیلح هدفدراو هت زو صح كوراھ نوکر صخ نالوا

اوس ندنیبس كن ر دکب وروک
ص>ر هدنید رها رنک دا ل

 نوا صو

 كل هطوار نک ردیک ها كتورا ھو مدراو هر ه الا راد هک زد فسوب وا ِ

 شلوا سوم ناوح دما ناسحر هدا كن هوا درو ف دنک وا

 ا 4. .ةمراباکبید ارونروکی هاشداب ایا هدنرزوا کا هکر یدبا

 مدع هدیآ 4 هد دارم كنا ن نکل یتذلنا تلط مدراب و هب اغتسا ندب

 رد وععد و یدتا لاوس یخعساهدمعلدراو دهن رو صح لديشرلا نوراه

 یخدر ماما لوا هکنسربد ویو ماعاز مدد نینمولاریمااب هزذا نصا

 ال نب مديد نهروا هدنناوج یدید ییروروا دح اک | هس روک نکر دیا انز
 ندننافلعتم فدک كیا یدتا رکش هرکس بوة E هدیکیدرو اوج

 :تراشا ول بود رط ءابما کی جد نالوا یازو هدروک نکرد ا از E م

CWB 
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)۳۸۹ ) 

 یاتفتا ند داوا یقلیغد نا نوا: ن لک یار فرح ن مش دات

 یا یعالا درب ن راشب رعاش یدبا زعا دارا الصا یار فرد مد وص

 ییکر ول رکفت الب و ار قفرحالب هدف دلوا یومس«تالصاو نودا وده

 هللا و اما هل نم دام یاب ییکلایعالا "دهل اما ردشملب وتس
 عجم لع هنطد عجب نم هيلا تثعبل ةبلاغلا قالخا نم قلخ "له ناالوا

 ایلیفعو ایسو دسالا نوکیالم

 نوحا لا ہدق درود تافو یرات سطح هر ادجر لیجلادواد تاکح)

 هدنرلک در دنا هربق نکا راردیا عضو نن هنجمآ لدا یرلکدتا رفح

 ندرلنالوا هدش اب شا وا سارد ناصر ها كن ربق هکر لبد روک

 یدروطنوک شعب هدننا كناو یدلا یش رادقم رب ندناح ر لوا یسب رب

 لوا قلخ ىدا شم الک رغت اعط هتف اطاو كنر بواوا هژانو رت زونه

 مو نوا تراز ین اا ر لوا بودا دشو دمآ هنا رم كص
 نروک دە لجریناح رلوابودیافوخند هتف داب لاو ن دنرلماا هلعو

 د 3 9 4 ج ك هدلب راو ی دلبا ند راز قعاخودخا

 یدلیب هسوک یکی دیک هر هر تواوا اد و

 ندنف رط هفیلخ یدهم یضاقلا سق ی دیزب نب هفاع تاکح)

 ۱ یدیامرکم تاذ ربدهازو داع بود تالیصاق هدنسقرمش بناج كدادفب

 ۱ یسل 7 ندا ما کیش بودا لاوس ید یدیدگیدرا وقع نداصد

 نکل یدعا ضر هسک کی هللاو نینموط ارمعآ ا هدک دید یدتا یک رد

 لام هرکساا بطر مب یس 7 بواوایءوصخ كص“ یا د مب

 1 یدروتک هد لے ھ کی بوق هقمطر ندنا هةوا رادربح ندا دلوا

 يعدم نوک یر مد-ابادز هن چوک بويعا لود ید هر ده كا

 هدمرظن و هدف هک رلکد رک نوا دعا رھ ههروصح هاڪ یعدمو

 لاحیدلبالیم حق هصاعش ناروتک ییهیده لوا بویلوایواسءیسکنا

 نوت هه سک مزال ما لوبقهحرک ایدما مدلا یس هردهكن آ ن کون

 ورا ید ف هلکعارا' دتعاود كع هزرا اعع نىم ومار ماا ییفعاق قح هلوا

 كدیشرلا نوراه نوک رب هک رد ییععا یدلبا لرعو وع ندکلیضا یآ



) FARA ) 

 کید مهدبا طبض كت اور ینغیداوا رادقع ی ر امشا نول واربت-م رعاش
 ؟تش رجح نکا ردب رم ادیسو هيه اتعلا ولاو راشد رلنا هک ردیسار كز رعاش

 ضغب هنیام*وم تامماو بس هیاععا بواوا ضر تمالع هدن راعشا کا

 ندننیدلوا شا دارا رام الک شحاق هدنعطو فذقو مشو توادعو

 نب دح یلوص ردشلاق هدنار-د قاط بويعا راتعا هک رب الصا هثب رعش

 دیسک دیا تیاور ندناولسن دج ن ىلع یدل واو نددوسالا نب لضفاا

 لولحوحم اذ بودی لر یه ذم لوا هرکصیدبا هدنیه ذم ین اسکی ریج

 یریج دیس ۹ رد انیعلاوا ردشلوا هدن داءتعا تعجر توما دسعد و

 رونوتلار یدعس اکب نوکر اک | یدبا لئاق هتحجر نواوا بذر ذه هده ذم

 نسادتا هکیدید اکب دیس مدید عرب و نوتلا زوناکس هدشلکرب وا 1

 هکم رد, فوخردکر ک كءربو لیفکر باک هککع هلک ناسذا هدکشسلکر وا
 هسوک یکیاهک زدلوفنع ید درولو اعباض ملام مبه سیا رواک بلک دوخ اب نوی
 هللا یر لع ترضحو قود ص ترض قاخ لطفا مالسلا هيلع ىنلا دعي

 تسار هک رهادتا تبیاهث بودا هداج و هضراعم هدنسلوا امهذع

 یرج ادیس :اضفزاو راددرب ورارق هرزوا كملنا لاوس ندا هسدار رولک

 كنیلع ترمضحو راب دراو هثنا كنا ى دغا فداصتهرا هسک لوا
 سانلالضفا ىناادعب هل مداو زن دی-ا صع نالوا بهاذ هتتیاضفا

 قم لک هت رح هدک دد مدد رد لع ترضح ن لدتایژلتخاهدنسلوا

 كرکناا ترضح هدک دید یدلب وس یک انزدلو وا بوبعرب دنا مام

 یدتیک یدقیح ب ولد مدل وس یش ر ن م دا نالوا لسا هننیاصفا

 ی یرج ادن نس هغ زن لطف هک ردنا تاور ن دت اا مارا ندجحا

 هدنفالخیادتالدیشرانوراهو مدروک معد مدتا لاؤ تولد یک د روک

 هد شرا نوراه ود رد یذفارەدنەح كناو یدلوا لخاد هب روصضح

 بو دیا تدحم هزمس مشاهییأ هدک دعا لاّوس ندنتودنک هلخلوا اهنا

 زاذتعا نا( لاکا صفر زک كدا دقت زات ئر ھو لو
 مقي دلوا لو غش هلباربغ لوا من هسبایرمغ كنوب ضفررکا منا تغارفو

 یدد ردازتفا اکبو ردق وب

 ندراکزور تب اعآ هدتنمح لصاونالوا یس سر لندل رتعم تم اکح)

 ىدا شید هلرنعلا بطخ اک | ندنتغالبو تجاصف طارفا راربد یہا

 ا سس ست سا

 ) @ لش اما



 یورا یدید هلبوس هساا هل كنج اح فاس ا۶ هللااذع هلاخ اب ه واسم

 ۱ صاعن ورع هواعءهو یدک یدعلاق نا بود ردووب مجاح

 ا کندو مس بیس هکم ردفا اکب ئر زو ٹوٹا هللاو اک فا هنا و لا

 | تدا بلط یکتحاح هلاخان هلبا بلج هنش رو-ضح ی یورارا رکنبولد
  هعخدو نوا كس يکا هنو نوتا كل ییااکب نیم ولا رغااب یورا یدید

 ههر نکیب کیا ندنوتلا تود الا وس یدیدمرتسا یکعربو نوتلا كت یکیا هپ
 نیعهد هراوخ ضرا هلا نوا ك یکالوان هدک دید نسکج ها رغد

 رکیدو یدید مکج هدیا نوح هلطلا دع قل یارعق تود ارتش اهزارخ

 مکجهدیا جب وزت یل طلا دبسع ب یارقف هلبا كلا هدنسآ اوسس یکی یکی

 ترازو نامز دش هبا كلا لهسپا ردا لاوس ندکیب ییا روصقو
 هواعم ت رضح هدک درو باوجود مکج هدا باط هلاعتسا هما را تب

 Oa مب رک نود ااطعإ نوتا كم قلا هر یورا دن _ع هللا یر

 || یورا یدید یدبا نمر واکس یوتااو یدیساوا شاوا لع كد۶

 || عب بود رکذ نی رات مضحیلع نسواکپ ہللا دیدش هاب امنع هللا یضر
 تلارققتاسا 3 انب دعتسا كع و نیسعا الا * بود كدروتک .همرطاخ

 ۱ یدو یک كک, دا حدمكنس هنع هللا یضر لع هللاو هواء تر طح هدک دشا

 1 منع هللا یصر ی دابا اط ءا فو | ی دا باط هک هنرهیورا تولد یدیا صفا

 0 تساخ تواوا مس اهوا یس و لیع اعما نر ا درس تباکح)

 | شعار ایتخا یضفر به "دم قا یدیا لولا رنک و نسح رعاش هلا
 | ینامضح نیمجا م هيلع همانا وضر تدب لها کاو یدال طاب یڪفارر

 ماندرب نی راشب اکا تح یدیا رلوا لوغلم هلبا رعش راس قلقوج بودیا حدم
 هساوا شعاعا لوغشم هللا دم كت لها نس یلاع قح رکا رعاش

 || مر نکباراو یرعش كن رمطادیس نع شود دیا رولوارمقذزب یدیا

 یسهدلاوویسالن كنب ی شال دا ره كعد یدبا ورکا رابتعا هم رامشا
 هع هللا ىر لع ترطخ هرکص ند رڪ هال ص هلغلوا ندح راوخ

 (رعش) ردشعا مظن یرعش وب هدک دتشیا نی راک دتا بس هلی رلباثج

 ٭ ا با نعام الصا م # اییج ی دل او هللا نعال #
 دم واعلا باب یصولا بسا *# .رععلا الخ ا هو دغ الح #

 شعلوا يدع 4 هلج هدنرلدنع كن بهمو ك داخ روصم یرمچ درس و

 ات تا یو دم سس ات قبلا تند دار رس ERTS او جهات رسا تنش هد >> کش دار دی
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 اه د هک تو-ط ص5 یک زوس روشان یا : نازو تس تاک البو

 یصدی ورا هد کج ر سم روا ها 9. ہم فا داهش كييسکن ابا رزردقوب

 | رویلب وس زوس ی حس هرعاتب ا ناا ا ه> ول ددا ها ی ورع اهنع هلا

 یدیا ترحا صخرا 9 ین صخرا هدهکسم كهدلاو كنس هک و لاح ن
 ی دا اوعد هسک فب ید سود ردا وا مد تو كف تب

 عج هل امن هاما تشک ب ندا اوعدو هدنراق دروص ندک هدلاو

 با وسح هدردیاشوا كن ۲ ها هاتم هداز هتسعتف ره قتحوح رایداوا

 كرد و دعا نالا اک نسن ذگعب داوا هیاشم هدان ز هللاونن صاع یدرو

 یک هلنا 6 ھا زلت خس یورا کش نب ناو مع هدکدید یداوا لوا
 ه او مهدک د تادا رغ شد زرمسا وکو ید هل تّجال ی مصقاو زوحلا اهتیا

 یکتا ماکت یک صاسلا ی ورک هداف رزا ناب بوسلوا ه-هج وتم
 هدنرهاطو هدتءاق صفو هدرعش "هرجهد صل ق رز یو نسروشسا

 كاکیدتیایوعدوبدمردب توله رک هر هدلک ٌگ نرطادءع هدتمامز ول نالوا

 زهاظ رعشلا طوسم مرواس نی یمکحا ریزردقوب كن اےڈم الض ا ہمکح
 لغوا كفک كس تبا لاوس ندک هدااو ىدا هماقلا دیدم همدالا
 هم رزوا من هاو هللا تافتلا هبهب واعم هدعب بود نو سر و مخ یک ذل داوا

 میدنه هدلاو كس هیواعم اب نیسنس ن رو تأ رج هرانوب هکانوسزوس

 یدال: وس یتاتا ویشا یو ییددلوا دیهش هنع ها یار رج مگ

 (ملن)
 ۶# رعس تاذ برطادعب ب رطاو ۴# 2 سر اب ر نسح +

 ۴ شرکت و و یعاالو # ربص نوع نع ی ناکام

 * ی رهد ىلع یفخو رك دف ۴# یردصللغیشحواب تاکس #

 3 یربسق ف یمظعا مر تح #

 ( رعش)یدرتو تاوج هک هدلاو كنس هلا تای اوت باطل ا دبع ت ذب ور مگ منو

 ۴ رفکلا طع راتیج هاب # رد متعو ردن ی تب زج #۴

 # رهنلا لا وسطلا نيب اهلا ج رعقلا لسق هللا لعص #

 ۶ یردف لولاو تسش ماردا # یرعص ىلعو یی هرج #۴

 * رذئاازمشف ءوسلا لرذنو # ركلا اون هن اض #
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 كه: ء هلا ید ناعع د رسه> لوصعاا 3 رثک اتاهیه هر واع هدک دد

 سانا فلا J هده هدیه كنان هد او یدد نش ردە كوخ

 ترطحرمطتا م ۳ 7۳ هدک دید (نوهراک 4 مهو هولتفو نوضاره و

 لات هننا کیا رد عج ردقو نامهانت فلک دعا كس هدنتح كلاعع

 كهنع هللایطر ناعع تارصح هلا مزو ردبا تو اس یرلت س

 موبو تارحلا ىلا قباس نا-هع ت سض ح> ارز مدعا داره ص قن هدنفح

 ندم رب دهن هدو 3 ہےلط ع ت سض > یدید ردت اح ردلا عيف ر 92-۰ ۳

 رشات هلا تا یا ۱[ ی رلت روح م سو هیاع هدرا یلص ها لوسر یدد

 دن اوس رارکت وید نس رده هدو رز مارک دتا باوحود یدروب

 هب د هر ديو ىٌ هجیا كن رات روح ملسو .A اع هللا یلص هلذا لوسرن

 مالسااو "« واصلا هيلع هنغي دلوا تنچ لها ید كلا کوب لاح مرول
 نوساوا نو لاعتم یادخ هب 4 رد ادعا تد اهشی رل رسمی>

 هدي ر لب واد ردولح نوجا كنس سی رو تاوفع ت : ند ر الا ۶ وس هلوەءوب

 هنواسعم هک دید تا لاوس یر كرلنو ندب رارو-ےدبا هر داع

 هلیناسحا هبنس اوج بوبد مدت وفعندنس هلج كرازوس لوا یتسنب عن
 یدلبا هداعا هنلع

 ترسه> هدّنفو یا رایتخا بلطلا درع ی ثراطا تش یورا تاکح)

 هلاحاب اد رھ هدک دروک ا هب واعم تولوا لخاد هشروصح ك هي واعم

 1 نیم "وا ریعااب هح دبا لاو سواد یدلوا لص کالاتت ۷ E هرکحصا درب

 ہد وک كع ناو كداءا نم نا هک نس قعارد هلا رح اح

 كډتا ہما یک سفت هلا تفال-> مسا نایلوا قوا اکس و كدترا کات

 هاها قح یر سو لاعا قسح دل بصع ۵ نت ف نایلوا كعفحو

 هللا یلص هللا لوسر بول| ی نم مزب زس ززب یمظعا كسان لج هدعلوا

 هدزکجما كل رسو زة لاو یلوا ند رس هتف الخ هاوو زییفو ببر هداز
 دهجو هللا مرک ىلع ت رطح يک: دار سا نب هدنجا نوسع وف كار

 راغ مزور د هددس هل رم نوراهو س ودها حالا هيلع ین ی ران ضح

(N) . 8 
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تفام ردو هرارول نددقوک نیم قارما ےہ ی ددد
 ۳ ںواک لا تمالسو 

 نس>حن را ما اھ واعم یدد عهدن دنعكعبفر کالم ه دوتا ساع نالاح

 كا وس هلل وب نیم ولا ريالا ما یدید مدلوب رفط هرس هلا م

 لتقف رسا ن راع ريالا ماا هګر و باوجود زدلک د قاالرداطخ

 نيم ولا ریماات یدهد تا هداوا هر یرزوس كکیدلب وس نوک ید دالوا

 هدم رطاخ ندیکت دعا تداور دیک اص دو لوا یراز و نوا ی

 ترو هم دصاتفررک هکر دا نرابع ندرل زوس هژلوعموش مالک وا یدلاق

 رلتبحص لوا ىلع رد عا روهط ندغاسل هر ورضلاب نده دلوا

 تالاقم ی رمغكنا هنس رکه بسا رسا هلغمالوا هدناذ نادنح هدنعاقسا
CNSا رڂلا ماو بودا لا سد ران الوا هد لڪ هر وا یدبد مایوس  

 ل جرر هدکدید رود و ل کش رروس ىىدلب وس نوک لوا

 هل وس هب واعم يدند زدمشلنا ظفح یسضء)كرامالک لوا ن نينم وما ریما

 ماوب نوک لوا ن, هکیدید رونه لجر بودیا رها هلجر لواوید مل هدږشيا
 هک ی دیار دویدیاراویسحاقر هدن دو شا وا راوس هب هودرب مدروک یر

 یاعنقح قیفح ( میظع ىش ةعاسلا ةل زاژنآ مكب ر اوقنا سانلا اهيا )

 یلیلد لیبسلا نیب بودیا ح اضباو راکشا یح نوجا ل زس یرات مضح

 هەر یدک! توسعد هر ھ4 ھ رم ءالطو a4 ءا ع یرسو یدر دارون

 روس دنارارف یمن دیلع ترموح نینمآولا ربما یلاعت هللا م کچر ۰ نکس رو دیک

 نکیدعا یععارعا ندا دوسخان کس رویحاق ۳ = چ اواو ۳

 نیدسهاجا ملعت تح ىكنولنلو) هنت سطح ىل وسر یلاعت هلا یزکیدعشبا

 لبع دو هللا هلا عفر هراعم شاب هدول بولد یدروب i) راصااو مکن

 لكلا اهب هللا عجاف بو-اقلا ةمزا برات دیو نیتیلا فعضو ريصلا

 تاک ہرکصذ دک دستا اعدود یدهلا ىلع بولقلا فلاو یوقتلا ىلع

 یمالس-ا شویج نالوا هدالیعم كھنع هللا یطر ىلع ترمضح هلا هراس
 هدک دید یدیارریا بیغرت هی هبراح هللا كنس نب مولا بمان بودا عیجشت
 یل منب هلبا ازوسو نس رلا مااب عاسالا دعب ییلقنوب كف رح هیوام
 بای 2 قلخ مهسا لتقف سن, هدنوصو رد راکشا تاکیدتا دا رص

 ملتف مب هک لوا یش اف هدمدنسع مثب بورو باوسج رم ما یدید زا

 هثلوا ناسحا تد اعساکب هليا یبس یتو اقش كنا هک هلوا هبدب كمدآ لوش

 ) هدکد ید
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 هیس اسعو ند لمم لآ هدتاود هيما ۳ هک رد 27 لو وا كا یانتعجا

 رکذ بلهم ندب رب ردشم اسغا روهظ فسوک ع رک ندکمرب لا هدتلود

 ب رفت ر قدزرف نکا ه دت سبح ل زر علا دع ی رع « رژوا ید دنلوا

 زد وفیاو هب قدزرفاب یدلبا حدم یدب زب هلنا تیب جاقرب بور هثناب
 بودیا حدم هلکرعشنکیا هدلاحوب یب هک دعا تناسا ہظع هنو شبا
 ه دخاو« ق دز رد دز ود ادر دتا ا رو ا | ی ا مزب

 اکسیمهیام رس نوعا كلا مداوب زوجواو صضخریدعسییس نت هدک دلا

 كس دن زب ید د مردیامج هلبا یر هدعب مدلا نوتاص نس بورپ و

 یدنآ هاش رز وا كد رف تو راقیح ندنههراب یک و زود ولاهب نوتا

 یدد نسرولو مه رک ص دز ول نالا شار ردکح ر كس کالب دو و

 + واعههشءد یعش هکر دنا لقث ندیسش یاغاارعن هللادبع تیاکح)

 تش رادار بوردنوک دغاک هنسلاو نالوا هد هفوک هتع ما یضر
 هدهقوک كس ی هکر دنروک هو رط م اززعءو ابطم یوتاخ مان شد رطا

 سشو هلباربخ هسوارر و رخ وارخر کا ےکج هدبا لاوس ندنا یکتکرح نالوا

 كن ەرواعمىلاو ید رب دلس ويد کج هدا نازاحاکش هلن رس هارب و رخ

 هدن اوج راما یدوقوا اکاو یدراو هنسهناخ كرنا ما بولا قبوتکم

 رذع بویلبوس فالخو بذک کیا تکر ححراخندنتعاطا كن هب واع م

 نو- ا روءا صب ندیا نالوج هدلکوک هک اصوصخ میاد اربا تلعو

 بودنا منا یربشتا ما لاوو یدیدمنکو زرا ك ها الم هلا نی ءولارمما

 كج هديا لاّوسندنس یلاوحا ےب نیو لاربما ریا ماا هدنر> یرلتقراقم

 کس ندید یشدلواثچ دنا تازاحو هل اعم هل وا لدساا رر وربخلصو

 !ذهاب ربا ما یدند ن نک هیلی وس هب هدّهفح ےب اک یدا مدوقوا

 و داسا اکسلب اف هکشزاو ورت کلک دت ااک ر كنس ن

 هنس ودنک هده زظ ئانا یدید میوسزوس فالح د مالا سنو قح

 لدصاو هنه اک كلوب واعم هللا لا تحارو لاح نسحقرهناوا تیاعر
 نوک یب درد بودیا لب زت همرح كش ارسیربطا ما هب واعم هدقدلوا

 ۵ وک گز 9 مک ۱

 رب ,روصح , ہلا مآن ؟رروطواهلای نا نیج و اه دن هب واعم یدنروت اگر سل

 هر واع»یددد هتاکرب 9 هالا درو نیمولا < ا كرلع مالسلابواوا لخاد

 یک داوا تار هل دلک لص هدرال وب هلاخاب بور درشنا مات مال سا | كيل ءو



(Af) 

 ۱ نسیلعا ل ود لاح :۵٤ دیزب هد هسا یدید لا ها ن دنسمدکنف وو كس

 ن دنزب یدردنوک یم رد كس ىلا هن هناج لدیعس بو دیا نيک ود |[

 لجرر ندنعا لرو "دم مو بواک مودر ند هعاضف هنر وضح كلم :

 2ش ) یدلبا داشنا یبطدو |ا

 الت ديلا نم كيدل اطا # استان امادا یردن ام هاو #۶ |
 ۶ بس مراکلایلالاوسادحا ۴ دجت لو دالبلایان سض دلو #
 *# ته دن ن* لا اندشرافالاو ات دوس قلا كنداعاریصاف 3

 زب هساارولوا تو دزی لک دن كن هک رلجبرب هللاو ( تانا یانععهص الخ) ۱

 رووا تست ههراکم ةه د ن نشد رک هد راهدابز مدیا بلظندیک یرعولطم |

 نعل تیاربصهرزوا كتداعكف در دشا یز نسهدنروصو لدمروک هنگ

 لهسناردبا كرت یکنداع لوا نسرک او ها عطق ندزب یکناسحاو یاس! |

 ۰ ” ۳ ی تب ۰ لب هروک ذم موف باهم ندد زړ ر ورخ هزب یل رکج هدیک لهدیک هرز |[

 ءوسو بولوط یاملا ن دز حاج هک رد یععا یدلبا !طعا نوتلا

 ن د اذ ع ك وک لوا هدا ررو هج ا بودنا كر ادن ےھرد كسرو نوکره دی زپ رکا یدلیا سبح هلمجو كا بذعم نوکره هللا باذع |

 ردیاراتفرک هب هعشا ردق هما خا هوا نحر و رکاو رولوا صالخ |

 قات زود ندناذعكنوک لوا بوریدتبا عج مهرد كي زوب نوک ر یدیاز |
 یرلذب و نورك هنناب ل دیزب رعاش مانلطخا يدا رروط هدشناب نوا 1

 ۱ ۳و یدابا داشنا |

 د دیزب نبات اجادبلاوذ لاقو رک دعب ناس ارخ تداب دلاخابا# |
 # دوج كل ددد داو الو دم: ل دعب ئاللا ر رسا . |

 یک راډ زو نالواعج نوکو م العاب تورغاح ینعالع بل تب دب رب ۱

 مردیا ربص نیس هجلشا كلوكو ب نب نوسنیک ن وسلا تيا است هلطخا

 3۴ مرکو دوج لصنویرد اطعو فطا لص وب ۶# ( تډن هررڪ ) یدید
 یە ا نالوا عج كدب زب ۴ ےش نسح لصدو تیاثعو شع لصدو »۷

 لوح! ام هلع جاچ کب دتا ربص دنا د٤ كنوک لوا بور و هلط>ا

 نسروح دنا هدناحوب نس هکر دمرک لصاو یزو صاد هدو داوا یعوعسم

 كراخرو« یدید:مداباشخ اکسهدنب نس هرکصذ دنوب و نبا دع كلوکو |
TEESE FES RESET ERB 

 ( یاعجا )



) FAY ) 

 هک یدتا هبلغ ه-سوکر ب طوف هلو رک, هکر ید سانا هنو یدد ردمالک

 ناتسدر بولک همروصح مدا لوا نکیاهداضف سل هد هرسها نوکر

 ردیکلم كمدا نال هلا ناس نیدودح ںویلبا تداھش یادا نوا

 لتحر لوا مدعا لاو سود ردراو جاتا دد عج اق هدنما كاج یدید

 تموکحورپ ندتفوت هد سلګو زرسیصاعلا دیدعاتبو دیآ نوکس كم دمرب

 كىلو مد رو ناوجحود یدلوا تناك ردق وش هدش یدید هرکس ردا

 باوج هن د زوسول كف رح یدد ردرم " یکم ولعم راو ی تخ جاق كنلاوط

 یاضر رهش لالهمدلبا لو, یتئدامش درد دک د كنسقح بويع هلو

 هدتفولوا یرلت طح هع هلأ ید كالام سنا رلب دةبح =< نوعا كمروک

 هلا یتعراپ ود هدا روش مدروک لاله هتشا یدبا شلوا رابت تحاكي

 هن رات رم ّور> ۳۳ سانا رلیدم هر وک بوقا هق رطاوا قلخ راس ۳

 نال الےھ هز ءرچایات بول دعیص قاق كدا ت رهح هلا یا سانا

 رلیدوس مروي هروک یدعت بواب یرلت سے > سا یدد رتسوک یعضوم

 هدنسلحم كسانا نوک ر هکر بد نیس> نی نایفس رد هلای 8 > ك هر سانا

 نودا لا ءو ساکب مدلبا لدل لاح ءوس كمدا لوا بودنا تیغ نسر
 رو ده دوخاب درس مديد مدتیک یدید یک د نیک هیارع هنف رط مورنس

 تاب مديد مدم راو هدهرلا روا یدیدیکدلبا تعزرع هداج هدن رلف رط

 نکا راشو تم الش هرفآ نالوایسلاها كرو ودنهو لس و مور ندكلا

 یدىد هاوس زوس والثدو ىلع ايد رولو SD نوح كشادنرف 3 و

 تودنا سح زر عل|دبع ن رګ ییلملا ی كبر ندراکزور یامرک تاکح)

 هلا یوم كصاعلا ندیعسن ورع ن دیسی دلا م ندلوخد دنا كناقلخ و

 توراو هز علا دن رع ندنغددلوا یو تلاد روص توخ ا هلادن 3

 زکنرو نذااکب ردراو مغح الا مهرد گیس . لا نددنزر ۶ نیستهولاریمااب

 نودآم ند زی زعلا دبع ن رگو ی دید ع هديا بلط ی ء> بوراو هث اب

 تاش هدک دروک ید وس باها ن دن زب یدلوا لخاد 7 درب نولوا

 لعس ی دید داوي هراخ هل رو-صە هکلکلک هم دع م: بولوا نو

 مر, هللا و دن رب هدک دربو رخ یس هساسد ید زود ندسقو صا ید

 یدمس نودا عاشا ل رڪنن یدندرورو یش راد_-هلوا کس ند ھر

 AREF ی نا



) ۳۸۰ ( 

 یا هلا ددع جوا كنس وب هند مدد هدتموکح صا هدع هتشا هدک دید

 كعا جا هللا سکر ه مبو ردوالثم كمهف یکهدنوافن نالوا هدب دع

 ردوایک وس هدمدنع نددتسااحم هلبا نابع قرف تسلا هلا نالبب یردق یبس

 نب بودیا سبلت یو ندیآ ه-ظفاح ینب مضرغ ندکوک , هظیلغ باوثا
 تاوج ود ردن وا قم الوا هدندسیف هطفاسحم ی هسیلا ممد دلوا سال

 ینا هيلع یع دمو یعدم هن روضح لنهب واهم نت سانا هکر لرد یدرب و

 مدیا شفا رب هج ارد وش هرزوا قلوا تناما همدآ وب ن بولک صخت |
 | ىع دمو اع دا ن دنرکید یسرب وید روب دیا راکنا مرو دیا تبلط ی دیس

 تناما ندنوب هنو مرولپ یدآو هنن هلباراکناایلک هدقدناوا لاوس ندهیلع

 یدید كدلنا ملس هدرا همداوب هاو نس هریعدم هدک دید مدل | هجا

 هنس هسي یکدعقا نسدباش هدک دید مدرب و هدزتلا كنهرسر هدناتس نالف |

 یدعس هلهنسرویناص مدقارب همدآ وب بوقیح ندنرطاخردنسارب تناما ||
 وید هلءا رکفت هل زوکر توروطوا هدنتلا رجس لواو تیک هناتسب لوا

 هداروب ردق ہیک نوصح ههنلع یعدمو یدردبوک_هناتید ی دم

 كنوشیمیلع یعدم بواوالوغثیم هلا یرلشیا هعشب ساباو یدیدروطوا

 هرب ندرب هدک درونک قانیغل اط هننهذكر دما لاغشا هليا عاما نیس هما كنوب

 یس ودنک فب رحهدک دید یې دراو هنتلا كج اغا لوا كعع> ایم هشرج

 هللا و دعاب هجری و باوجود ردشمامراواهد ردقازوا یلیخ بویم هرمشود

 یباغا لوا.هیو نیاتیسب هل ید نس تیا هدأت ییعج ك.مدا لوا

 نیشوقازوا كناتسپ هدکس رویا هکن وچ لدبا روید مرولیب یداوبهنو
 ها فيو ود مردیآ تربع هکلاشما ئيس دعا د نده یغددلوا

 تال دک هنن روضح كساناویدلبا لیصح ییلام كنيع دم بور دعا رارقا

 یدیآ مدتنا افشا هبراجر ندنول ن هلا اوعد یمدرب بواک دسوک یا

 | ساا ییهبراج هدک دید مسا كعادر یدعس هلغلوا یتونحو لقعا فیعض

 هصیق كسغاا یننفو نوزوا ك-غاا ین كنس بودروتک هن رو طح

 نسو یدد ردنوزوا ندندرواو تورتسوک قیر, كنغالا هیراج یدیدرد

 هدک درو باوجودرد هد رطاخ مهنیدد نسیم رولسینوک كنيدغوط

 كنسفن هنس اسلج نوک رب ساباو یدلبا کحویدلآ هنوریک یهراج عبا |ا

 ترثک ی راپدید ردهن كببع كتیس یدید ردقجا مھل نایب ییبع

 ۲ ( ردءالک )

 ل سس سس تست سس سرت تست سس



۳۷۹ ( 

 || راشم یصوصخ تقابل هداضق ماركا هکیدلیب مساق یدیا ود رردیا

 هد محالوا ردرلکحهر و رخ یسودنک دبی ال ةساا راردبا لاوس نداممیلا

 ردهبتف هدازو لصفا ندس سابا قیفحوهالا هلالیذلا هللاو توناروط

 داععا مدسال قداص هدزوسو نرکا رمااب ردانادو عا ندش هداص اعو

 یضاق كی الب مهسا بذاک هدعالکر کا ها بصذ یضاف ینابا تودیا

 ندناوحو كسا A واعم ن سابا یدىد ر دوو یقایل هل جو رب هغلوا

 تودا نيع 2 هر نالن رل,درونک هن راک كجھج یبدآوب هلا بارغتسا

 | راغفتماو هوت جد ندنهاتکو ما كذاکنیع یدلوا صالخ ندمنهخ

 ۱ سرش هد ه>رد ول قیفیکو نس هکنوح یدع یدندروا وا صالخ بودا

 ۱ هدقدنلوا تتضد یصاف سانا ی دد م دانا اش دره رص یسهدتس دانا

 كاا ی رس ناو یرسعاا نس> تواوا نو و ظ وطع یتسالع یه دان

 دحاوو رالا ىف نائلا ةمالث هاضعلا )  تويلغا ابا راب دلك هتتراژ

 7 هاندا الک و ( یسهع ان ) ترا 3 ا دآ ناعلسو" دوادو)

 تەو = ساا ه دعا یدلبا تعارف هک راو ناب صن ) اتلعو تک

 تیا هلع كنا هدنصوص> یراوعد قلخ توروطوا هدر “د نوعا

 یح یدنا ردا تف وکح تودنا لو یاوعد ی هدنوک رب رات داوا

 نرس ند هسا ههش هدهلتسمرب ساناو یدلوا لئاع هج رمش ین

 مهن | نیس یعآررکانم دکد ید نسر دنا نیس و نونکب كم یکی آر و بکر

 | رخارب و یدرب و باوحود مدیازناارجا ییاتضق بو دیا مکح لبا كنا
 1 لوا كنس ردراو تلص#خ جاقر و لمس هد یاثنا ها سانا دنا

 ۱ لواویدر دیش هلوتع هروک ذم لا صخ سابا یدید ما نیس الصا یلاصخ

 نسروی دیا مکح مدعم ندزرعامهف یک کرک یاوعد نسهکزوص ندلعر

 تسااح هلا سان لقاسا نکا هکلبو سکره تو ا قرف یداو للعاو
 سانا هدک ددد نسرعا شفاعت هد هتل بو دنا سالت تاولا ظرلعو نسردنا

 یدروصو دردقوح ییددع یکياهسخو ردقوح ید دعجواندلج ر لوا

 دعا رکفت الصا درو اوج قباح هل هصبد ردقوج ن دیکیا جوا هتبلا

 عهدا ركفت یت کر د.هراو مدآ نلیب یو هلا ناڪ“ روک ذم لجر یدبد ۱



) ۲۱۳۷۸ ) 

 تافورمسب تاد هلا یف.ءّصا 4س رھ ه> هر وب بولد مر دیاربص نوعا

 یا ید اراو یساصءر ك ^> ویو یدلوا مس ی هارب رج بودا

 لوا هسدا ه قجاح بودا كرت قوت هدک ولم باب ی دنا نهررآ ندئناب

 یساصع تیک یدرردنوک هلا یدمدآ هنقر طظ تالوو ردآیب رک هراصع

 ف.هوت بودیا ارجا نب ولطم نالو! شازاب هدنرزوا هسیارراو تب کا

 (یظد) . . یدلی وسیرهشوب لفوتنب ی هدبا وب یدیارربا
 38 لخ اد لوا رادلا یف مکح اصع #۴

 36 تبع و یصعت باولالا لع نح و #۴

 ۷ ذی pe تنا ڪڪ و #

 * بععاو یه دا هللاو ل رمعلا ذمف #

 ۶ اهصع ر ذح و یصعت الف عاطد #

 36 بهرب وان :اض رلا  بغرب و #۴

 هیایح هدک دنشیا مکح یدیا روک و روقوا سک ره بواوا عياش رل وبشا

 EF :| هک یاس e سا | هر ند ها صع مب هينا لا نابودی |لاعفنا

 هدنک رو یدلبا لر یردنوک بوزان قتحاح هنتاصع دعناع3 و یدد

 ندنغادلوا تسم هج هدابز بودا ترشعو شدع هدنسهناخ كننسودر

 سسع یداکتسار هبسع هدقدرط یاشا نکیا ردیک هللاّریم بون هر هفح

 نس ضیغباب هدک دید نسروییدیک هب هرن تقوی هل و بودیا لاوس ندنا
 هک ردیلگد كمولعم نسروپ دبا نده یلاوسو نسرولی یلعا ندنب یب
 روک ذم صنعش کید لوا راوس هبه ةع مدا ناقیج هغارسرخ هصک
 و ی یدک بولوا ناد

 بوردنوک ههر هلا كالیلاو یهاطرانیدعزنعلادبع نرعتاکح )

 بودبا عج یی شوا ةع ر نب مساق هلبا سابا ندالع ہدنغیدراو"ےاروا

 ود تا بصد یسضاف هرسهب ینآ سالا 9 هدابز یسغنقره ندنسکیا

 هلا بلح هدر نا مهلا راشم هدندورو هب هرصد یدع یدابا صا

 قسم هاضق معآ لروغتق ندزب نس رعماا سانا ه دنکیدلبا اضق فیلکت

 تا لاوس ن دن ریس ناو یرمعبلا نسح ی رلمیتف كن هرصب یتفبدلوا
 تعزالم هنن رل ساع كتاذ یکاوب قلف وح سابا یدا ره ندنوب یدید

 فیرعت یعساق هلغمالوا ىعولعم كرلنا یفایلو تهاقف كسابا ن دنکیدع |

 ( ژردیا )



( ۳۷۷ ( 
j BEAN PETE U HEURISTIC TITRE تا ال ی ی دا 

 یراو قد وس هدزس دعا ضصارفتسا كتا ندوشموق ن دن دع وط

 كناو ل دا عضو ی وس هللا هرب وط كوپ رب هنک وا بود ردراو یدید

 یدکود هنب رزوا یذین بوراقيچ ند هر وط قبوس یدیارروط ذیبته دنا
 هدمرلبصب:لالبها هکر دبا لعن نام یدلیا لا اما نورو ظر ا یا
 شع وقەراقناقو بوراب وق امروخ هزاتن دشناتس هگندروک مدآرب ندنذام ب

 فز رح یدروطوا هش رزوا كنار كدا لاله رو دیا لس هر هرصب

 ررب و نذآ هح اص كنامروخ لاله یدا شروا یا رزوا كنامروخ

 تبا لکا ردق یاکید:-سا فدرح یدید مدیا لکا ندکبطركنس كدا

 ننآ یحاص ام روخ هکد نا تیافک اکب امروخ نالوا هدشاقو یدید
 راوامروخ ردقن ره بوروطوا هقروژ ردص لاله یدلوک بودا ارس

 هدقدریدلاق نس وتر و | كق روز فی رح یدکی دتلاق نداروا بودی لک ا هسا

 اا كعا زویکیا هدنوک رب لاله رو نم یدلوب هست یربغ ندک درکح هدنکا

 ۱ ییدربدتالهأت ب مددب هکر بد یداسلا دبع ن هقدص رد-ُنعا لکا

 یدبا شمردبا دب ر ن درو زج نحک نواو شلرمضاح یماعط هیلو هدنقو
 لکا ینآ قدن وق نب رب كص هنکوا كلا یداک لالهادتا هیعهناخ ما

 ا كماعط نالوا هد: نوا لصاخللا ید هدنآ قد وق ید یر یدتا

 || یتیزغا كلوب رق درب و ذی هلبا هبرقر اکا یدنسیاوص بودکو تیس هلج
 ا لوا یدنیک یدقلاف هرکص یدک ود هننراق نس هج كذس بولا هن عا

 لدابا لرادت ماعط ندشاب یک زن هرکصت دک دیک

 | ندندلوالئامهوع۵یدسالا لدبعن مکح ندرارعاشروهشم تیاکح )

 هنا و من تالاا دف بوراو هقشمد یدلبایفتندقارع سزن هللاد,ع یئآ
 ماسه مکح و یدلیاناس:سزاون لئات ندنفرط یا ئالما دیعو باسا

 كکللا دبع مکح روک ذم یدلوا نکاس هدماش ردق هنب رخاوا كن هفیلخ

 ۱ اکس ید مکحاناکارشیو یدخا عدقن هدیصقرب هناورع نر شب یردارب

 | یگوتلا ك هنس كحهلک لهسیاردنا مص هسخو عهرو یغئونلا زویشب

 | یدریو باوجود مرولا نولا كی هنسكجهلک مردیآ ربص یدید مهرب و
 كہ یکیا هنس كج هلک هسخ و نسرولا یک واكب یدعهدک د اک هت | هنس

 قلا نوت ك یکیا هنس کج هلک بو دیا عمط هن م > هدک دید نیس رولا یعونلا
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 أ هلادهاشو اا هب اغرب مدیدروص یک رالاوس هو اهن یدید آه ورا

 یاس ق هکاسربد نس مدد رده وا لب یدند ر نکا لالدذتسا

 | نط نس وزرو ههر وکی شرب یلثم كنوز ردلک د ضرعو مسج یرا:رمض>ح

 را زحابا طول و لو ناردنا ترم و لکا هدد تنح*للاها کس ایم ردبا

 ۹۲ رد نسو نس رروکردبا طول یس هلج كيراشو لکا نسهکو ا ۱

 ی دند نس رروک یضطعنم *یش ره نسو زلوا د.صدام كانح لها

 تح اصناویخرهو ردراو كحور هدک دوجو كنس هکمربد قو نوحا

 كئس حور لواو نس ردنا سح ی ايشا هللا حور لوا نسو ردحور |[

 رد هدر حور لوا هک لین نکل رد دوجوم هد-ٌتلا لیقره كن دوحو 0

 هرکص رد هلو یرهوجو رد هد روص هن یفصو هل-هج ویتیفک كناو |

 هلبا ید كحور لوا یتافو كناسناو ردبا تافوناسسنا هکز رروک |
 دوحوء كحورزب ممروک نک دنیک تودي كشر ندیم زن قحا رولوا

 لالدتسا ندرهف صد نوععب كلوا هدزب یناکرحو لاعفا كن | هی دلوا

 رددوجو+یلثعهدادد یدعس تا اوس نالوا هدنمح تنحلها هک اما زردنا

 توانا ید هد ردام نطب قج وجت نالوا هدش راف یس انا نعل نوشج

 هدرضاحكنغب دلوا یضقنم دابالا دا كنوع كنحلهاو عاطوفت الصا

 قدس اصردعرهزراباصنویلشاند دح او هفع اصییاصزب هک رد وب ییاشم

 ایف وحآ س وبق كن هعح وص لا ییع بهار دک دید رک ون ددع

 یدلدا تفایضو مارک | اکب هک لواو یدلا هب ورجا ۱

 ندب وما یارعیش دااخ ن رعشالا ن لاله ندنذام نب تب اکح )

 هکر بد یدیا رومشم هلآ كع ماعط طارفاو قذحلا ےظعو دید-ش لجرر |

 یس جرج هیقب مدشا لکا بویلزاغوب یبدود مکیدخ یدقیچا عراق نوکرب |
 بواوا نکع هدنکیدشا دارم تعما هلا ا ےک لوا مدروتک همهناخ

 هو درب هډ كرا هکتسرواس هاقاب لبصد اکد نس.مهجوز اکب مدهه دا

 راب دتا لاوسود دریا تیاقک نوک جاقاکس ماعط ردق وب یدید روا

 نوکز هکر دبا لقا مدآ رابتخارپ ندنس هلق نذام یدد روثش نوک ترد

 هذ یدسا لکا هسااراو كنا رردق هن هدرل بم یداک هم هناخ مز لاله

 (وط ) 3
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 مدسلباح وزن یی ءا مہوش یدرب و باوجوی د لدلک شوخ لدلک افص یضاق |
 مالسخرپ هاند ندنب تروعو یدد نو ساو لر ابمو واربخ یدب د

 یدر و باوس> ود ن و-ساوارخ یدعمو وار نوژزوایدید یدرونک

 دکل ارضا كلی یدند مکحهرولوک هنفرط مهناخو دا و قدمن

 قلوا هدنس هلاخ كلاهللا كلا امدعم یدید نسرروآوک هلحم كک, دت سا

 ودرواوا كالءاو مکحا ط ورش ه دنروصوب كدا طب ر هطورش هرزوا

 لصوو ےکح ن هدک دید هلا اوعد لصفو مك> هدزمنب مز بوری و باوج

 كناغوا كل هدلاو ك: ىدىد لدتا رکحدت رزوا كوک ی دید مدل اوعد

 یدعا تدا مش دهاشزونه لدتا مکح هلت داهس كوك یددد هن رزوا

 تداتهش لغ وا 0 EE ردك: 2 عا تاک ملاخ كف ى هدک دد د

 یدلنااطعا باوج و د یدتا

 كيرشاب هدک دریک هن روض> كل هفیلخ یدهم نوکر كيرش تس اکح)

 كعا تب هب هبطاذ ىب نين مۇم ارى ماا كد رش یدد نسشعا یبطاف نسخ

 قا كن یلاسعت هللا هسسیا رعبا تبع هی همطاف میکر هراردیا یہ بیعت ملا
 هفیلخو دک دنیک ند ل ك دم كد رش یدید نوساوا هت روا كلا

 یدید یدتمادا رع یب كن رش هللا تنعل هکم ردیا نط هنناب رقم نالواهدنناب
 هدز فرشابگك رشا ندک: رش هقیاخ یدهم نوکر هت تب اکح)
 همط اف ترمض> اکب نس ا لاو سود ر ذم ,دیلعدالواهسخ و ردم

 یوا هلا ىلع دالوایس تح روتک هدلاو رب وال شم اس متع هللا یطر

 ید. دم هدبا

 مح اے سورس کر دنا لقت لیلخ ماما نداعارمخایطورع لع تب اکح)

 یدتارو عط ۵ .وهوصر E کشا توااق هدا ثخ ا هد رق ,e ناتا

 م دتا |دن ولد تارو اتو هدکعم وص رک وب كس همهار نالوا هدنگا

 لوا نش مدرب و ريخ یگرهشو مخا هلا یددد ا نش اکب بهار

 رد ویسنات ردحاو هدناع نرع نوعا كنس 4 نسم دجانل-لخ

 ك_هاخ هد الا سه لب نکاژرلب و بس هل وا قا یدد ردبا معز

 عا ف هدلاوس جوا < هروصاکب سرا مديد ےاکد یک یراکدبد

 ودا قدرت وباوج رک اومرولآورحا سل هسي ارور هر وباوج كج هلک

 رک 23۳57۳۹۳۹۳۳۹۹۹۳۹
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 ۱ یدا رم ندنو مدید نوساوا مولعم ند هل 4 یددد رد.کد كمولع»

 ا ج تایضف بح انصیک كنسو ملا رسمشس نور دشا لتف ینیساکب
 ۱ ید,دردڈعا دسح هکع دلو | دهد من كس هکارز ردعم الو مریکلم

 ۱ یکی دیدكکللا دبعمدوصع» ایقاو هدفداوا یعوعس» كمور کالم هلام و

 ۱ یدید رد نک

 تالغوا كج وک كنس ںودیا قافنو تااعس هپ هةیاخ روص:م تناکح)

 یب عي طم هک و,تاح زودنا تفلاو ت رشاد هللا سالان میطم رج

 رلددید روناوا فوځ ندنشعا لال طا ی رقعح كناردهب دنزو بهذم

 هل -فلوا سصاح هدساح یدمم ی دهع یلوو لغوا كوب كن هفیلخ

 قیدنز ېک یراک دید مرولپب وبا ند رلنوب نىسانا نی ع طم نینمولا ریما
 یدمم روصتم یدید ردقسافو نیدلا قیقر هکلب ردلکد یهذءو ندو |

 هبشاکا ماعا تقلا دعب انو هلبا كز دار بودا راطخا یعیطع نس هب
 یدشا لا وسند رلیش زارب تودرغاح هنروطح یعیطم یدمم یدید هلا

 رادتعا ندتسضءبو توربو باوح هنن رللا ولس ءا كن دم عيطم :

 هدنکد دید نسشعا ردنا كاصا قلخ ب واب ییدیلعت كل رالاس نس یدلبا

 مد روبذک ندننسپ رک كطش رهن نوکر پ طقف ردقوب مداع هیوا مبل وال
 یرغوط همزو بوریدلاق یساصع تودیا نط ندرکاسعنل یسبر كناعا ||

 یب راهفیطو کر اسع هکات تیارْعس» تلق كف هفیلخ نش برا هلی هعص |[

 یجتركراج هلبا ببسوپو رانو ذا تشا قبرا همزال نذرا هد رانانوشرپ و |
 كن اعا قحا یدید ران وس رو هزب ییرات اکزو نوسل افو-ح
 ءوڪ سم میس ندنسعا هعصو ندنس همر دلاق ی صع

 لاعفنااکبندتمحوت یدیاروب یشود هره نب هکندلاقزا بوکروا هلذب نالوا

 ندل ران رضح ىلا ءت قح مدهروک لوطف هدابز ندنسنب مدآ ی بولک

 طداسوو تاالاوح ردقوب هدکشكئس هلا كنا نوسنا قازرایس تیا بلط

 بواوا نادنخراتلوا ماحو یدوم هدد مدید ردقوب تج اح هبءرشک

 راب دا دیلخ ییایبس كع.طم

 لحادل-حرر هلا تروعر هدنأب دن روص> تک یشیصاق تی اکح)

 تینم لزوک هل یدب د مدماتش یلاها نب یضاقلاانالوم هللا لصا بواوا

 ید دمدساک هفارعندءاش یدید نششکا ندا والخ العا تنحو
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 كءاشه بوبد رد هلمجو مکیدید مداقتعا مو ےب یلثاق كنيوب مع |
 ما شه یدتیک ردق هثس هدلب بولوا راوس هنس هلحارو یدقیح ندنناب

 رلیدرو ريخ وند یدتیک هنس هدار هدک دتا لاوس هزکص نوک حاقرب یهورع ||

 ییسفلو بذکت یزپ هک یداکا بودیا لاسرا هنفرط هلبا مدآرب نس هزراج

 هنس هدلب كن هورع رومأم یدد یدرنسوک یضوو نوعا كغا قیدصت
 نسسهدک دتا غیابت یی زوسكماشهو میلسب یتسهزاج هبورع بوراو

 تان تعال یا دص نب یر رطح هناش ل-> قح بانج هک یداکا

 یدد یدردنوک هگایآ یگندمب هتشاو یدلبا بب 2 ۳7

 دسمور کال هلبا تال علبا ند ناو رم ن, کالا دع هکر بد یعش تناکح)

 ندیک امدقم مدرو ینداوج هسدایدتا لاوسک هزره ەد! دراویدردنوک

 یدانا فوت تدسم لک یا ناکیا نضر د روط یناقوج هدننا یارفس

 یانبا یدتا لا *وس قد نسیم دک وام یاسا نس هداننا مکج دبا تادوع

 دغاکرباکب بویلب یس یشرپ هنت و دنک و دنک مدید ملجررب ندیرع ملک د ندکو لم

 نن الیصفت كنرافس یادا تکی دا بوراو هنفرط کالا درعنسو یدریو |ا

 | تدوع نداروا یدید تبا مس هکللادبعیدغاک ب هرکصذ دک دتا لعن

 ليصقتلا ىلع یمرافس ه-هقاو هدمعیدراو هن روح اکا ادبع نودا

 | ندنناب كنهفیلخ منعا شومارف یکمریو یدسغاک روک ده بودیا ناسب
 دغاک توئود نداروا یدک همرطاخ ەدىك داک هاب رملهد توعیح

 هنسومف كل "مو مدنیک هلزبمو مدنود بوالا مات هکللادبع یروک "دم

 | ازم هدعء؛دراو هنروص> یدردود نل تلک مدآ ند هفیلخ هدمءادراو |

 | ما یدید ىدا ع دلی وس یش ر هدنف و یکیدریو یدغاکو اک مور |
 ملحدرپ ندرع ملکدهدشب یدتا لاوس ولد نسی دک وام یاتانخس |ا

 ردیءاو كربخ ندزو س یییدزا هدند-غاکوب كلا مديد مدرو باوجوبد

 || هدنعا مدوقوا یدر واکب یدسغاک مدد ملاعب نیم ولا ما اب یدید

 یتیم هقشب نکیاراو مدا نک كنون هدنرل ما هکم ردا بخت هموق لوان
 هللاو نینعولا رمعاا هدمغب دو-فوا شمژاب ود رد رل-ثعا ئال هراودنک

 توروتک س مدیا دبسا وا تل یشدلوا زوسوب هدنما لا هعقرو نب

 یزکتلود بانج یسمزا یزوسول هدنداک و شا كمور کالهو مدیا نرو

 ۰ سس ینیدزا نوڪ قو كم ور کال« تا دمع مدد ردت دنکردعروک
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 و ت ت فا

 كرد كعد هدننامز محو یی هک وب و فشار ذ سحرا شا هدقدروا ره

 هللا مسب تولد سح هک کندی رظن هنکلهددنز كوسرارضاح ضع ردتداع

 یسهعشبرب یدبد مهدیاآدب هللا هلع هکر دغا راشن هدیرلک دید عد

 دید ڈش فرضو كتوک میدی وب هدن:دند نوسرویعد هلن بلا نوه

 عضو هب هسه سرب هدک دتنا ف رعت هلومو ید:د مدیا دج اکا ہک رد عمل

 هدنو كل راتشف رعاتش مان داج ی دنا تاو هدنجما کت هتیفس رلبدنرا

 ) ماعا ( ردشع د

 9 رب ر مات الا نيد ه رطاد و *# هرب دوار صد راشرابض دعا ٭

 ۴ رشت ناشااتصنمر الا ىلا 9۴ هرو تساو ای لةم هل

 قاخ هک و لاح یداوا یج روک هلبا یرید راشب قیقح یسیاصاح یانع)
 نهد تسا یګ روک و زوک یبعانوحار اشب نما كنارداعایرزوک كنا هدا

 ردیا تراشا بوروک یرکذ نالوا هدبایث تا هکردراو رد
 یدردنوک هعورائال هلا تال مبانی ی القاب رک: وبا یضاق هلو دلا د ضع تباکح)

 تیثیحو ر دق ل رکب ولا هدفدلوا لصاو هب هدلب نالوا یخ یان ك ءور

 لخاد هنب روضح" هلغلوا یمولعمو عوعسم كمور تال لاکو عو یازمو
 هد هکلم كنيطاذ هلهحو ید دلوا تداع هدن د-دع اراصت هدف داوا
 بوروطوا هد هطوار چوک تباغ یس وک کالم ندنکب دلس کج دعا

 تیداح توری هلتروص عوکر ندو لوا یضاقہک یدتنا توعد ییا

 کلم هدق دراو هو-بق لوا یصاق هلوا لصاح هللا تروص بل یزا هرم

 یرغوط هنحراخ لنومقو تور و نیس هقرا هب وف نامش هلکع | سرفت قید و صم

 ندکلد ضزو وئ دا عوط "دقدراو هنس هروا كن هطواو یدرمک نولیکا

 بواوا بج ن دتفارطو ؛لرادنو كن.ضاف م ور الم یدردنود هفرظ

 یدلبا ن

 ماشه ند هیسا یافاخ هلا ارعش قاطو رعاشلا هنذان هورع تاکخ)

 هدک رعشنس هیهورع ماسشه ه.دنراک داک هنروضح کال اا دبعنب

 ۷# .نینآبفو-س ینزروهیذلانا. # ياخ نمفاربسالاامو تابع دل _#
 كدا شلوا هدند اقنعا رولوا لیصاو اکی مردم قزر میو لدا شعد

 هدکمعز كنم هک وبا كدلک هاج مب نویم روسطوا هدک هناخنوسک
 هدش اوج هورع یدد یدا روا وا لصا و كقز راکد لة اوا د دکلام

 ( سن )



۱ ) ۳۷۱ ۸ 
 حب.

 ۱ (مظف)۰۰ ۰۰ رلردیا تبدذاکا
 ۷# راصعلا رش عما اوم بنفق 4۴ کیا نم رخ سالبا #

 6 رانلا وم | وعسال ضرالاو * ةبط نم مدآ وراننمسالبا #

 ژردبا لعل یهلام و هرزواقلواندنزوس كراذد هن اهلناق ىلع هللا نمل

 3 رانلا تناک ذم هدوبعرالاو 4 ةقرمنم راثلاو ةللظ ضرالا #

 كنا هن روضح كثب دهم ی دا ندنرلح دام ك ه-فیلخ یدهم روک ذم

 یرع تدم رلدروا یا شع هلا یرما هدق دناوا!مناینب داوا قددنز

 یدتا تافو بوی«هرونک تقاط هب رضوب ندنکیدتا زواج ییاسقط
 هداسعاو هقدنز رلیدنا شیتفن قارواو ییاتک نالوا دوجوم هدنسهلاخ
 لآ نب « دنرزوا كلا هکر لیدلو قرورب طوف بوس ا روهظ قزور_ قلعت

 رانا هرکص مدتبا دارم كع وجه يسابعنب هللادبع نب لعن, ناو
 هاکلک دم رطاخ یرات ارق نالوا هنب رلترضح لسو هیلع هللا یلص هللا لوسر

 ىدا شەزا ود مدتا تعارف ندهبعاد لوا

 یبس كنسعا لتف یراشب كن دهم هکردبا رک ذ هدنگرات یربط تیاکح )

 هاک-۶ا یلاو هتالورپ یلاصیردارب لدواد ن نوقع یرب زو ید-هم
 هن روض > كن دهم هدک دتشا نوقع بوک بودا وج ین هقیلخراشب

 هدکدید عهدینیا هوس شکدهبهفیلخ یدید شکا وچ ییسراشد بورك

 هد هسا شعد نوسروی وفع هدباب وب قب نیشولاریما بورلیوس بوت
 ( رعشر یدتلی وسیرلتیب هیوعع بودا ربج یدمه

 »۶ نامل وصلاو ق ودلا بحاب # هل اعإ لزب هسفیلخ #۴

 ٭# ناررمطا رح ف یسوم سدو # هرغا هب هللاا ادب ا #
 كنو یدتا توکسںویا لوس یشرب ندننضغ ہدکد تا عاعسایتوب یدهم

 هر ها نک ردیک هب هرمصل نددادغب یدسهم هدرو تدرب هن رزوا

 هدشلاّوسو دروق وا ےک اذا وب یدنشوا یسادص ناذاهدنتفوقلش و هدک داک

 شا تآرج هصوصخو ندنهلنارکس بواوا شوخرمسراذب هکر لی دروک
 ندنس كتحاص هلوعمو قدنزاب تودرونک هن رو صح یراشب یدهم

 ناذا هدر رغ كنتقو ند کنیدلوآ یفدز نس هرعلوا بجل هن رو-هط

 بولدنسذارکسو شوخرس هکو لاح نسروی دیا بدلو وه هلا فر رمش
 رلددروا یکاق شک هدنروصضح كن دهم هد هقارحردص هلکعا سا ییارمط



 ۱ عن:
 سس ل ا ك ي ي

 ییشاب هدنکدروک ۳ یدبا روبان هراع مدرک هئناب ك هراع هل. س هطءاو

 یگاللسمدرپ وم الس یدبدر و ماا ہم ہری ا بج اح یدر وج اک: ندراوند

 ` هللا یداج تولک هزوسهدش یدبدت:اضرع > اح بحاح هان یدعا در

 ه هر ط بواوانوب دمو یدتا مالس هرس بودآولا مردپ زک ردا كادف

 رولک مدنک هساوا شوا غوخ ندرلن ادرک او یدت | لا عطر عن دغی دم هقیج

 مصالبخ ندنو د مفیدلوا رانفرک هلبا اجر بولوا لیکو ندنبنسمدبآ
 كس مدید یدید رلنوسروس هبط هک هن راتریضح هقیاخ هدنصوصخ

 ردقوپ بب اسم مدید مهرد كی زویچوا یدید ردرادق ب د تاک ردپ
 كنب ردپ كل وب مالغاب ىلا یم زی یني راترمضح هفیاخ نوا ی قج
 ندن وب اکب و یدید تبا ماست بورووکمهرد ك زویجوا هنس هناخ

 لاعت هللاهجر یدعا تاعتلا الصا بویلپ وسزوس هع

 بوروب تافوهدفناط یرل:رمضح امهنع هللایضر سا عن هللادبع تباکح)
 رانک نوا كعا عضو هری ادر دایف یرلد سے ح دنا دج نزا

 كنفكو ب واک سوق نشاس ر شعلا هدهاشملثم هدنراقدب و هرس

 ست راهتااب ) یلاتر هدنرلکدلنا نفدهمقو یدناوا نفدریارب بورك هنا

 ىدا توالت نس هع رک تبا (فیط معذ,ضاركب ر ىلا یحرا ةثمطاا

 ربع هنبه کیا شو یرلوا یوسلعم لاوس یب داوا ت ناب وقوا
 مآ هتعاعش اورا ےھالاردراشلوا

 بوس ا هزاغا هلا زا سو دوع رد یسع یا كنءلا سا وط تساکح)

 سدوط نم ماشا ںوناوا لم برض هدهاموش هللا كن او ردیانغت هللا قد

 ف رشت كثب راترمضح و هلع هللا لص مرکا لو سرار ز یدبا رار د

 ك منع هللا یضر رکب وبا ترضح بواک هپ اند نوک یرلقد روب ترخآ
 هللایضررع ترضح راب دک نددوس نعل یدنلوایط یت وک یافو
 كه ع هللا یر نامعع نوئاوا نانخ هدنوک یی دلوا دیهش كهنع

 یافو كهنع هللایضر ىلع ترضحو ی دلبا حوت هدن راد اه مود

 هدنتدارا ر اصاا ناو یسهدلاوكس وطو یدک یدلور هاد ینوک

 یدیا ردا شال هماع

 هکراریذ یتحیدیا مهم هلبا كل دنز روهشم رعاش هدنمانراشب تیاکح )
 ترضح كيدا ناطرش بودا ع دقو لیطفت هرزوالاخ ین  راشب
 ی رش ول و شعا ردا باوصتتسا ییکیدعا هد همالسلا هیلع مدآ

5۱ 



۱ ( ۳۹ ) 
ARORA RE mR rema MO RLF ENT CASE” | 

 ناباش هزسروطو زرط هلو دول بو دیا باتعاکا یرلتسود ندنههدلواروبح |

 کر هلې جور, دعوا ر واک وب هک رد شر, وب هکید د هرلدارل د در داک د
 ن ی مردمدنرکواندهرجن هزاع یه بطو هلماهمون نن ردلکد لب اق

 نویلم نوا هدتمذ بو دیا مارل! ندشناس هفیاخ ی دم نفرط سزاف دااخ

 لیصص هدنراز تولوا قن>ا فربص هاب هحرکا یدلاق اباعب مهرد

 مردپ نی دم نکیاراو تدم نیسخ هنتفو ليم هلفلوا ىج هناوا

 تلط ندهردب یهخاوب هدب زبن هللادبع نوعوا ندنفب دلو | ی طعم دنفح

 یدانا معاون دروتکاکب بوسک نشان هبا نھ هرب و رد هماشخا نودا

 یدیالکددعاسمهنس ادا كن یشع كامو نیمدوخو» مر هک ول لاح

 ةشدوا رولوا هراح هر” یدل ق ص هح مر ه دبات ول غ وا کر مر دب

 كمردپ یدید رد ررقع نک اله مزب هک الاورولواندنفرط هرجنب هراع

 هسداهن یدقا همون تور دااق نشا مدر و مالس نوراو هر هرا هل ایآر

 مدیا تلاسر یادا ندتف رط مرد نویمفاب هشظاتو رک كا ن

 لصاو بولک مدقم ندب لامر عك دشا تاط هکمد روک بواکه نه هناح هدعد

 صالخ ندهشیدنا لوا بوداملست همدا نالوا رومأم هلص شاوا
 هک د لک بونلوالیصص یامنالوا هدعذ كمرد هدنروهام کیا قدلوا
 هلا رکن هناسحاو تيه دا یکیدتبا هز و یاس هب هزاع توروت وک قو )غوا

 ضارعتسان درس كمرد و مدراو هنن روصضح كن هراع بولا ییه-9ایدرد

 الوب مب مدد رلت وسندا دخا رکیروم سما مدروتک یا ییدتا

 نوسااه-صا ندنب هدنکب دعا اضتقا وفارمع تاک اباب كنس نهدک دنیا

 کاک د قارض تام مدنفااشاحیدید نوسر دنوک هدتعسو تقورکصو

 ندهد داوا وز هد هزبو یدلک لام ۷4 روس رد روب اتیحا یا هکاد

 هن هه دیدزرولآ دبیاردبااضتقا عن بودیاضب ومت ا ندزبس

 یی زول بود لکد مزال اکب نوسلوا كنسیم هلجج كالاموب هللا بضع
 یدسا شح اکب ہرا ع یو و ملک همرد بولا لام یدرب دنود ندخ

 بود ا مسن هکم رب واکس ی هار دقوا هللا وال مدید

 یروطو كران یدلایب روصفو یدر و اک, یه رد ك زول یکیا
 یدلوا تلیحو توبط اک هتقر هتفرو مدعا كلفت کا ندید ۹ ك

 تحاج هک ردنا لعن لوا یدزدب وک هب هراسع یا عوا کالا ںوداوب اید د

(۷ ( 
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 | مق اناج كنفرس كل هراعهنم همدخ ضعإ هل داره قالراط نودا

 ۱ هدرلنا یدید ی مر دلاق ییرر_ دلاق هدک دشود ی هروک کی دنا

 ۱ ندوب و راب دا عطق ندنفرطرب تالناج نی نمسعلوا رادربخ یودنک

 یدهیحند روا تویترا نافتلا هنیسالصا هر ۴و یدلوا طقاس یکلف

 ا دانا سلا ریدوخابو هد دان وسزوسر هراعو یدنیک

 كلا هن جد ھه-ساوا ففاو هند داوا اطخ هد صالا نتو تا لواو

 رارمصا هن رزواا-طخندم اراو ضف هد هدحاو هظلط بروط هدنرزوا

 كنهراسع هدتفالخ كن دممیردب یدا هاا یوه یدیاړ در دنوهاو یوا

 هزخد هلبا قلصاوم یو زرآ بودیا عاقا یغیداوا یزف اتسحو هلیجر |ا
 کا نشردقوب سأب هدک دالقن هب هراسع یردپ ییفیکوب ب زف یدردنوکربخ

 هد ازوا هدنکی دلکیداسه بودا نیب زت یی هطواریوردنوگ ر یخو ب د راتو س روب
 هليا تک رح هلهجو یر كنب ردپ ځدرق یدیدرب و ربخ اکب بو د.وطوا
 ندس ود كنەطوا دنف هراع هدو دروطوا 4 هطوا لوا بواک یداه

 ه نحو ۳۹4 یش سز, نش SAE هدارول ریما اب كيلع مالالا لا لوخد

 نیداهویدیدلدعا ذاا لح هزغا وسن هسخوب دنیا ذاا دع یو

 كنب ردبید اھ یدروا ی اق ییرکب ریعیفخ تورب دن وط ها رلم الع |

 هراع هلذلوا یر ء٥ نیکو دقح هدنفح هر ۶ بوک ةد دخ وانو زا

 تواکیس ر لا نر علو ساس د كند اه نک رروتوا هد هقمالخ روط>

 هراع تودیااوعد یکلتفحوا اهب رغاو لوس ر نالوا هدهدوک كب هرابع

 كنمصعحو قااقهلا باطخ هبهراع یداه یدید یدلنا دخا اب صع ند

 هرا-۶ یشدلوا تناسها یضرف ندنوو ید درکیلوا هعفا رهو روط هدنناب |

 مدسلبا شع هب عدم وب نب هدهسیا مب كلتعج لوارکا لکا سح |ا
 توقف ند لګ هلا بضع بود مروطیوا سن هلا فو رح هل وەلوا |[

 تویمهدی | لد هش رکو راذووب كنهراعرصب لاها یدتیک یذقیح ||

 یوکش هپ هفیاخ یدمه ود ىدا تنایخ هتک لام ند هب ریما لاوما ||

 یراکدب بۇلا راما اب هللاو هدک دیا لا م ندا راک یدهم راب دلبا |
 یایدهم هدخ اوج وب دمتیارظناک انب هسروط هدشفرطزپ كل مم لاوما
 دعا وا هنارکنم کربلا ی ن ل ضف ید ابا لا وس را. اکا ی در هلا قد دص

 ( روب )



۱ ( ۲۳۹۷ ) 

 بست ص ق

 یدر فا هدر توتاوا رو رەب رفع> مدر و ربح یناس> |یراک دعا

 هدنفو نسو كداتسا بواوا طظ و طحم تاغ مدا ےل بودر وتک ی هراڪو

 كيب زویجوا هبیلصومو زکی,و مهرد كب زونوا هقراخت بود نکس ژرهام

 ن, یدلبا هو مما هش رلمال شود رکیدیا ماست بوروت وک ےھرد
 شدعیب هه لوا بولک همهناخ رکشنمو نون# هلا ددخا یمه رد كبت زوتوا

 كنيلصوم میهاربا یرع"یستریا بودیارا ما هلبا زورم و قوذو ترشعو
 هد سس داتسااب یدید قر اا تئسحا تویل وشراف 2 مد راو هد ری

 كيزوب قلا هکم دقاب هدد در دااقیددد ربدلاق ی هدروش مديد راو ريخ هل

 دن مدید یدلوا لصت ید وصخ كالتفج روب روط هداروا الماک مهرد

 نالوا ٤ واطءول یدرافرح ینیدمس كکاتفح توق وص هلا تغر د صا

 اکیوشغا انشا ندنآ بورغاح یحانصا دلاخ ن ی ردیدنس كکلتوج

 هیم هدیا ت واع“ هنسا رشا یاکلتفح و با نس هکمدلس 2 ۳۹ شزاب

 نب هسلک مزال قلوا ید كنس یس هلج كنابند لام ضرفااب نیسج

 قراخا مد ردنوک اک سانی دنس تودناا مشاو هعیام یا نداامو ننک

 نسرکا كردي اکر بول د مدلواتالام جد هکلتفح و یس هلح ثالام هتشا

 ك زوتلا اکب هک تیا ه رول وقمو كهسیاردبا تم دخو تفلاو ترشاعم

 یداوا لصاوو لصاح مهرد کاش یا اکسو تالتهح ایام لا مه رد

 مرک لسها والف ناوت چ دعا تکرح هلحرب بوروطوا هدم ن هکوبلاح
 مهولع یلاعت هللا هجر یدنید رول ول !فایتق

 هل وک كل مثع هللا یضر سابع ترضح بتاكلا هرج ن ةر ا ع ت اکح)

 مدار هروصلا حو روعا هج رکا ندندالوا كس راث مّطح همرکع یس

 راکتو رھ واح و دوج بحاصو بن اک صفو غیلب هلن اغ نجا یدیا
 روصنمی دیا مظاعتو ریت بحاص تیاغهدنسفن تواوا ردقیلاع تاذزب

 مظعت تساغاکا هلایهج ییافک و تغالب و لصف یدهملیغوا كنا و هيل

 نیرعش و هماع وزاوهاو سرافو هرمصب ی دیار لرد | لمح هنسهناریکنعاضواو
 مدا نالف قلخ ر دب اهن هک ڈ اریدو یدنا شاوایل او ندرپ هنس هاچ كس روبل

 2ءا كب یکی ا هیموبهدل زم ءوراد م ردرادلا بلک هوا لو ار دردراد بحاص

 نی طءفراروی دیا لک !قرلوا لالح ییزوهطناسهطز وزو هع كيروتاوالکا |
 هفیطا کا هفیلخروصنم نوکر مروی دنا لکا ك غار قر هلو امار ند عا كنا |

 “ا



۱ CD 
 تست ست دمت ی و ا د جا ۳

 ناذینسسا شا شعا دام تواخ نوک لوا اقاوم نارا وب هفتتسهااح

 یز دلوا شیفیک هدش یدروص ودربخ هلاکب هد د رک هنروضح بودا
 مدر وربخ یتاسحا کیدا اکب و همداتسواكن ابحش یرد بودبا لفن یک

 راادضا هد رب یدش ۱ صا رولد ردم دآ لب تبع هر هددعح یف م ها را وا

 ندش هلهحو بواطء یروک ذم توص بولک هتسارو كنهدرب هبراج لواو
 داسا رهام هکاقح كداتعا كنسو نس هللاو ودنا ظح لصف یداباذخا |[

 كءزوب یک هو رط مهاربا تودنااطعا مهرد كر ییرکداکرو یدند کس

 هعراوخ ندنآو مدنیک هماخ تولآ یه رد كب ییرک,نب یدردنوک ےھرد

 كدت ارا ها هلا رو رسو شبع یزمەچک لوا تودیا ناسحاو مالا |
 یکلوای اة مدراو هنس هناخ كم داتا تو2ا ندنک را نوک یسنربا

 مدلوا لخاد كردنا هزاغآو مر هننابومدلول هرزو الاح عیداوب هدنوک کیا

 کید ردنو-؟ کلطف مدردلاق هدر یدند ردلاق ی هدروشلک هور اکب |

 روب روط هداروا قرملوا هدنما كل هسک ددع یعرکب مهرد كيزو یا |ا

 والمهرد كس زو روا ځد مهرد كبزو یکیاو نسو رروک هل یدعاکب

 داتسااب یدید عج هيم هراعرح ندلا هلمحورب یدلوا منه هم هعدق لاوما

 شهاوخو یی ردوا لات 3 رب هناسحا كةددلوا لئاتكنس هدنلود وب |

 یفاعضا لزآ اکش اخد ید ردلکد یی الاکسكغ الخ هکسفهدیش شاکی دلبا ||

 لک بویم یک هثغ الوق الصا کا مرزوش ےب مدید نکیا شا ناسا ||
 ملعداکب نتو ص كن اءاوب و د تءا قشم جد ی رلتوص و ند هموشراق ۱

 (رعش) یدتا ||

 #* رمعنو قیسفنال رکبمایلا + لرلو بص تنا مون لکی فا #

 + ركه إو بح تاب نم كلايف ا # امد فانكأ نارع#لا لع بحا #
 # رع4 لاو هوح اهارمساهاوط + : رمح لكان تراس رج ىلا #

 ۶ ركبتو مهیلعهانا-طع حورت # ٠ ؤا ف نيدتڪحلل ع ساو ىلا #

 ةدهر# ییلثم كنو بواوا قاف هتوص یکیا یکمدقم توصوب هکر بد قراع

 یردارب راو هنبروضح كرفعج نداروب هکیدیداکب مدیالکد شا عاقسا
 هرفعج نداروا یدید هلبا هج هلیوا د اکا هسیا لدشا لص هل صف

 ال صد ی ردارو كاج ر دیو مد-ثا هداوا ی یددید كو*ارا توراو
| 

 ( یراعدتا )



 مو

 زی جا هدر اک هب راجو راب دصآ هدرپر !e ا

 یروک ذءتوص هلی اک ید هپ راج مدلیا قش مو ضرعاک ایتوب و لوا هدنب
 یکم دیک هسخوب نسهر وااق ەد د :عنوکو باکب ی یدلبا ذخا ندش

 كب نوا هفر ا یی هب ادهلا وا مالغاب مدي د ردکتک مد ارم یدید

 || یاست بور وتوک هنس هناخ كيلصوم ميهارا هد هرد كب زوب ور و ےھرد

 ۱ بولایم رد كم نوان ید:د نو ابا ارتشا ر دیسا هب تاکلتفح یکیدتسا تبا

 ۱ هنسهاخ كهاربا بوقااق حامصلا یبعیساریاو مدلک هم هناخرورسءو نو

 | رورس راهطا ن رویش ود شم روطوا یک یکن ود هش مدراو

 || ندنکید|تافتلا اکبهسیا مدیا تشاشب و مارت هکردقنره هللا تر اطشو
 || لصاومهرد كر زو کس ندنفرط ی هسخو ی دلوا هل اکتسد تا اب

 كی نوا هداکبیدید ل دتا لصد نس ی دلوا لصاو لب مد د یع دوا

 | نالک هتشا بور دلاق یب هدر نالوا هدشناب م دید یدلبا ناسا مهرد

 ٩ یسدعب ما هسا هلل وایددرد ها یکه درا دسک ول ےھرد کے زوب

 : E هم هناخ م: لامو هللاو مديد یدلاق كلجو هز کس هدنص وصخ

 مب قم راح ن دلا ی ۳ اوب یل اوا وال مهر اس لاوما هدم دنع

 : مديد هديا لصا ی دعس هللا ناعس ید د رداکد نکم هله>ور نوا

 | یدید 3 هدرآ قسم توضرب العا ندنوکنود اکسروطوا ههوشراق قلا

 یدایا هز اغا اکب یمطنوب مدروطوا هتسوشراق بوقلاق هد

 م

 1 +۶ لصااو خم راو فاو ید اء ۴# كمرب لانم دولولاب ح رغب و #

 | دز _ضلا داو نم ناك نا ایعالو ٭ هلضفل هیف لامالا طو |
 || یکلوا مدلکد شفا الص | یاثم هللاو هکهدتشباتوصرب هکر د قراخ |

 و یروک ذ۰توص یدناق یع اب ك هلا 9 کو توص دباب ا ہد وک

 ن لضف ندارو نس هکر درد اکب م دیرک و ا یک کرک هلا ق نم ندعهاربا

 بویه ر و ندا هود هنا هب هسک نوک و لّصفراو هلل رم كل ايڪ

 1 نر ی ود و لوآ لسخ اد ها وديا نافیئسا ناکا اوات

 | مب بودرکوا اکس یتوص وو تبا لقا یزهارجام نالوا هللا یردپ
 : نوعا تعا قشم هنس هب راج هن الف هلغلوا العا ندنوصیکتود هدمدنع

 | كاضف ورشوطبوقلاقندننابكيهاربا یدید هلی وس کید دۇك



(ett )۱  
 ا

 هک ردیا لون قرا ید رک اش ك یاص وممیهارا هدناراس ر وهم ت = 1

 نوک لواو ی دلوا لیطعت هزب هلفلرا هدم رح دیش را نوراه نوک ۳

 لایاص وم مرها را م داتتس واهللاو ن وکو ندو دلوا ل ادتعا هداوه

 شدروطوا هکم دروک مد راو هثل مع كلاو مدقلاق بوبد مردیک هراز

 لاک لتفجح راکبیدمس هک ید آمدتیا لاوس ندنراکفا بس روینش ود

 دارم قلا یکلتفح لوا ردوربن دقو-ج یدلک یربخ ك: داوا قل اص

 یت وب ی دید راروت اص هه رد كي زو کوب لکشم قسعت| مدیا ردیا

 یرل: رطح یاعت قح هک ردم كج هدا رکو رب ول داتسا ا هد دّسا |

 تور و ساھ نات دوشم رود ناسحا ییقاسءضا كنا کارا اکی

 ردقلوا ندمدوحوءنکلردکحر رسو هو مد اوج مدب دز درک کا ھر(

 هدنعاسوب ی نوش کس ید دزرع <, یعو اطم اک ؛ ےن کا ژارذا لام

 تیاذخا یوصوشندنب رووا لک نس مدیدردکج رب و یک یب رد كج زوب
 ا لوصا هنا دی نالوا هدنناب هلبا یپ هب> راب نهاف رو ېک

 یدن رکوا بو دبا هزاغا یمظنوب كردیا
 من 0
 * ملا ىف نازح الا كنه تبو # مسنمو مه نم نويلحلا مان * |

 »۶ مرکلاو دولا فیاح ىح دعا # ادهتح قورعلاو دولا بل اطاب #

 ی دیداکب ؛مدنرکو وا ودنا قشم هدها و صادنس ښا دلغا ما هد

 رثک ق-اخ هدنس دد هدکفیدراو راو هنس وق كایکم رب دلاخ نب یګ
 هدق دقیج یح ردشہعیج ندمرح یے الاح دس رولو شا ی وہقو

 هلل ون كنس لوا لخ اد بو دیا ناذیتسا لواند نح رک هتک هنا دنا

 ردا لاوسولد نسرویلک ندهراکس بودا هه و مدعم ند هلج
 ê نس هصق تاکلتفحو یک 1 رک وا 5 وصول و یيگیدلک کی دا

 یس هب راج نالف رب زو ترمضح بر دیا دا اییوصوب مدانسا بو دیا لقت
 لواو بودیا میلعت اکب ندنشب داوا راوارسس هک غیا قشمو هکغرکو ا ینوب

 ندارواهدن هکرد قرا هل وسود یدردنوک نوا ما قطع هب هپ راح

 هساا یدلیوسلصت مداتسوا مدراو هننارمس كن او یرغ وط بوعلاق

 ید د تا قاب هدم دنع مه هب هب اج وا اک را ۱



۳۲۳ ( 

 مدید ردرمراو كنج اح رب كنس تور و مالسو مد ریک هنا تودنا ناذرتسا

 هدمک. دنا تافون مديد مردبا لوبق م یدد ردراو لهوا ردا لوق

 بود لس یاس نالوا هدو یە نالوا ندابع ید فوص عبوش

 ۱ نوراقیح کزو لواردراو زور هدژیح ك هو تا نیت ن هلرا رلنا

 | هقیاخ بو روط هدلحم ر یکج هروک نس درش را نوراه هةل ولا هک

 2 مدصو نالوا اکو نکل تبا ےل بوم وک کا یک اخو نکیا ردیک

 تافو یا هللا هجرلا روسک ذم تاش یدددردهرزو قلوا هرکص ندعقد

 یماکردک ل د شرلا نوراهبورونک هنر هلج ین: صا كموح ر هدک دا

 هزکبانح نیمّولا رمعاا هدفدلوا ببرد همان هقیاخ هلا دصرت هدا ر نالوا

 ندمدن ی ۳ مدر سوک یم اخ ولد رد اهاوب هدم دع مب هرزواكلر و

 هد دراو هن روض > ی دتا مها هاش وح نرل هروتک هنا ی کب بولا

 هلوانم ییهصق هدن البا لاوس ود نسوک نسو كداو نەر یاخود
 كن [نب هک یداوا نابرک هد هجردرب دیش رلا نو راه مدلبا لقن هرخآیا
 ندنغب دلوا لصاح تبساا بوروط هدروصح زارب م دتا حرا هنس رک

 و دردن دتمج هل نکتدسانء لس هلا ٹیک لو انين وم ارم اا بولک تراسحاکی
 | هبا هنس> تآخدتولک هدوجو هفاللا لبقردلعوا من ناوجلوا م دتبا لاوس

 | بودا لر یب هدمغي داوا هفیاخ یدلیا راع لیصحت بویقوا نارق و یدنیا ت شن
 نالوا یسهدلاو كنآ یی اخوب هدنید ا ت الا السصا هغل اند نده رط

 هلعوا هوا ردا اضتقا د اشرداهبنارک و توتابعاخوب بورب وهي هبراج
 یداوا تفو یخ ییهدا تافو هیراج مدیا شعا هنود تبا ا-طعا

 هدودلوا دهک و یدید یدیا لکد مولعم ردق هی دم ی دلوا هه كلبعوا

 تیاور یه اک حو كدلبا ترابز بوراو درانه كياشلوا هج نکلا لعب

 رڪ یروک ذم باش هکر بد حرفلان ها دع راعلا نا نسا بح ندا

 | فاح رشب هکر د ۍرطاقلا د-2 وا ندداهژ ناسبعا تاذ ندبا نینکیو

 نوراه نسهدلاو روک ذم ناشو یدیا ردیک هنتراز كنا یرلت مضح

 شم ردنوک هب هرمصد دق دنوا لماح نودا شارفتسا یخ ند,دنز دیشرا

 نوراسه ندن رلکدلک هنفرط قج وح هنو یسدلاوهن هدنشدا وا ههیاخ یدبا

 دنا نا نط رلبدت:ا تافو هدنتسکیا ل رلنادیش را

ù 



CNS) 

  ۳ 61یدید مدلبا را نوح ا كا رواکس هج دفن جد نوا كىلا

 هليا كت بر یل رم هج یاد ق” ۷ 4 هل ازم یا نوک ع وا

 لس را نوراه نوا رمان دجا هد نګ راب ترد ناسک زو ٹیاکح)

 ا هدهنښه ار ز یدنا رارد یس هلع نولوا داعو دهاز یدتآ تافو

 لوس a دابعهدنوا> هشوک هدهراس م اا تواوارهاط یتوک یسلر,ا هعوج

 جات هر هد هر 4 میداوا هکر د ها رفاان هل .- ۶ یدبا رواوا

 ۵ هدروک مدعیح هوڈراح نوعا قەرڕ دا بولوپ عناصر ندنفدلوا لع

 شا نس روت روطوا شم ود لید زر هنک وات اکر شعراراص یرکب

 رو ۵ ردرب حالت درد رادعع اا رحا ۵.۰ ول ید د من مديد ن سام راستا

 دهع لوش ق £ | هززوا من میسر ]ہک دل رم مر هداه ید دردعاد

 هکعا هد ولتص یادا توراو ہری 2 هد سهع تفوو رهط توو هک هلا

 اکا هدنب یدلک هل "بم مدلوا یحار هدنب یدید لهسیار رو تصخراکب

 یدا را ڈا, یشیا نامش روس زوس هلعب ال صا مدنا تناعا هدیش ضعب
 ۱ یاداو دک دنسع اج بو دبآ نادا ندش هدف دنوووا یناذارهط

 ردة هراهذرخآ بودا هل وا ځد هدیدنیکیاتالذک تواک هرکص ندن ولص

 هژب واهن هرکص ندنامزرب یدک بولا مدر و نت رجا كنا یدلشیا یشلا

 مدنا لا وسو مدارا یثآ بوغیج هر وش راح ندمل داوا حاذح هعناصر

iهس مول راد د ردډوب نم؛دروک هدنوک هقذد ندننوک یساریا هعج  

 شا نوعا 2 دا وب هدوشراح یا نوک یسترا هعج بودبا ربص ردو

 ید یدید نسرولب نسیطو رشو یییرادفم كرحا مدید نسم راثیا

 یدروک یسیا بواک هه هل اخ وام یب داوا هدتداس مدید ردعولعم

  EEلوش هلمح و ر مدننا مط یش را دعمر هت | تدی 

 تااغ بودبا لا-عغا هدنگیدتاءاراوید نسکر ک كا لوبسق ھتبلا اکای

 بواوا مومشم ندی جا هلی وب كلا یدنیک یدقیج توغارب نب ندنبضغ
 هو دلا هله یارحا نالوا و دلواقم هلبا ازادعو هفطالع بوراو ندنسارو
 ییبدلوا ینوک یسنرا هعج تولوا جات هرود هة هرکتضا دتدمرب مدلت

 رد هتسخ هدنل مع مدتیا لاوس ندمعب دم هلو هداروا هدمغبدراو هلع

 شعا هدا "رم لنت وتاخ رابحارب مدراو هاب تولا رح یس ناخ رل بدید

 حب بیست حیصبسپ

 ( ناذینسا ) ِ



CA) ٠ 

  KTS. aR TINTINها  SGB A KIRراک ۳۳73۳
 كغردلآ یک كنس مدعا لاوسو درد هلو ید ارا و مه رد كيب ىکا هدنلا مداک

 راق اقو س دادةب بولا هان یی ۰2 لوا یدند ردن دلال صاح تاک -اتفح
 یدنیکیا یداوالئ ازالعا قلق نورد نالوا هدشب هک امامدنیک بوئوط
 مدا هولص یادا ب رک دعم احر نالوا :د رزوا لوب ندنهدلوا قو

 ندنس توت وط ندنکنا كعا ولا 2 یا لجرر هکمدروک هدب

 ندتس کل مرت سم لجرو نود ددرد د کشا ید د ردراو مجاحر

 ھم دار ندتو رو: نیو لاه س ناد کو دلک هبیط هحار هاشم

 لد هم وش هکر دول مج احو مدتسیا یکی وساکس یعنجاح بودا

 هدنفواوا نو یدناص یل زم لوا ىدا كمردب مب لره نالوا هدنس وشراق

 مرد و یدلک رتف هزب هد اروا دنیک هناسارخ ب ولا ربارب یب مدیا ص
 لراک هدادفب هنن نداسارخو مد لوا لیلع هلو ڼو یدتا تافو

 نوسر دشوروک هللا راوس ببودا تاالداکب ک مداک هنیحاص تالازامولو

 نام اسو نورت یدعساکا هک ردل حا یږا ندنسابحا كمرد راوس ارز

 نیل داوا مک مدعا لاوس قییردب یدد هلوا نک یسعیا اعا بواک

 تلط كس نو رو تاوت> 6ا ید ندعابحا رعا مبایفاو ید رور

 لاءاقحو ید ازاو هلدا لرد كسهدهقاوو مل هتشآ راوس کب دعا

 هللا كاس تو دیا تم ندتحارو لکاو رارقو مون نوکو ل ین یراث رطح

 مد دیدتروطوا بوروتک هکنا كندو یدراقیج ندارم ن وا كع روک

 ردهدلع نالذ من بو رو ها عا لوا یه رد ك کیا نال وا هدغابو

 هەو الخلا راد هلباراو س هعسا بودا هان ولد لک هاروا ندنک را نراب

 تولدزلوا ږ اکحوا ن هراکحوب هر ی دهم نینموولارما ده وب بو راو

 یکبا هب اعاو یدعا پلو بارغسا تاب مدلبا لعن هدن روصضحیهصد |

 یدشالاو-و د یراو كاد كيا تودنا ما هرزوا كلرو نوا لا ح
 راد هدعب یدابا تو کس هقیاخ مديد ردراو چروب نوسلا كي ىلا جن ۱

 مدعم ندخ نوتلا كىلا هکمدروک هدملدراو هلزمم تولۇ زد هق الا

 ماشخا یدک مدلوا رظتتم ه اعا حاص یسنریا ساوا لصاو هعهاخ

 وز ۳ مدت و شود ی راوس اباکب وہا هد« دراو هر 9-۵ الْحا راد یرزوا

 قعح ها او یر کت د تن ءابت هدکد رب و هکنوب د ولا كد ىلا مکیدرو

CW) 



1 ) ۳۰۰ ( 
 ج_____ع __عععسسسسو

 ید د یرواوا قوا یحار دنعددلوایضار كن رلترمع> ۱

 یدبا وارم ی موا ندنرلترمض> هللاهجر ككرابم ی هلن ادع تناک>)

 نددحار نوا ړم وبا نرل دتا لا وسو د یدیاواربخ ۍجاخ هسخوب
 یدرب و باوجود ی دیار ندا وبا حاج نکل مهد ردوارغخ

 هدف قا ىدبا ند اكعد تباق ىربّلا ةيح ولا رعاش تیاکح )
 یقیسرو یدبا شعا مالا یک لوس نالب هدنزوس رک ا بواوا نابج كب

 هب وص تویلوا قرف ندنس هحر اب جاغا هدکنحم بوسک هکی دیاراو

 شع وف هبنلا باعا سا كفیس لوا بواوا هد هجرد یسک هسروا د |
 بلک ر هنسس هن اخ هک رب كن هیحوبا هکر دنا لت یس وشم وقر یدبا |
 قمراو هن رزوا كنا بوکج یچاق رو ذم ا حط مسرخ یا شهرک |

 ه نم هناخ مزب رورغم یا بوروط هدنطسو كنس هناخو بورتسوک ینئروص
 راتخاوبلح یرمخ هکسفنو لدتاتءاسا كی هللاو داك هللا تراسجهز

 یی هرومش:تارمض ریش وب نرده دق د ےب هک لیعص فیس و هتشا دعا |[

 رکا تیک قیح ناداروب دپ اھ مدتا وع نس ن ر دکسشعا عاتسا |

 كغد دلوا هم نا تا وعر هللا فیسوت توراو اک لدا ردنا دانع 0

 ریش قوچ كب كجهدیا هفاخا لئاسم اکوب و بوبد نس زح هقلاق ندلح |(
 نکروب دیک بوعیج ندوبق بلک نالوا لخاد ه:سهزاخ هدرب یدلب وس |

 ځد ونت روص باک نس هکنوساوا دج هلال اوذ هللا لوا هدنکید روک
 ید دیدلباطة> نده راح د یزب بود |

 | هوه ارب نبودبالقن نوک رب هک ردنشذاکا كل هیحودا رود نم تیاکح) |

 یدشوواص وها ؛دکد شرا کا بوراو قوا مدن | قوا 2 :
 می دنآ نکل

 اود ندنسهقرا هسا دیک هر هرتره بویر و ول وڏ ییسدع لد.ص قوا ۱

 یدد یدقب تورو تیام ||

 نوکر هکر دا لعد هنگ مانراوس ندتلودلاحر یادمایخ یدمم تاکح) ۰

 مفت راید ر وتک ماعطنوحماكع مداک هلزرم بوج ند هقالطاراد |

 ۹۵ داوا مدد عهدا هلوا.هزارب تورم هه هطوا تواخ دعا لیم ا

 مدتبادا رھ كاكا هل ارل نا هدر غاح ی رل هب راح هک اب یدک مود وا هل محور

 بول وا راوس هسا مدا یداوا عود تاق نال وا هداکوک هلم> ورب 1

 5 ا و لوت ک As هحراب ر7 مدو ه هر شط نک

(a 



( ۳۹ ۱ 

 یس هنع هللا یر رع نینمولا رها مروج روک ن هکر ابد روج یرار طف =

 طفح بودیشبا یی ج وا ندش نسرویدباعدعل هن رزوا كخ وش

 لكت ۸-هیلخح یسحعلا ها ڈا هب دسوکرب قید رس كا هل یا رب هلا

 هلا یزوس نالب هکناسا الصایسمجواو ها تیث یبهسیک و هدنناب
 یجالب هک ابر نکیعیا باط تجاح ندیجالب هکر دندنمالسک كنهبتق

 ند صع نالوا یت داع كما یشندفاخو رداد رود یب رفو برق یدو

 ںونڈاصو ردا مدت نتج اح ودنک هلوعلوا ار ز زکیعا باط یشر ید

 قوچ كي بودیادا ره تە ةن ماکس هک رکیکیا تحاحضرع هند دآ نالوا قجا

 ردا ثاریا ت سم
 ندر ش لوب هدنتمدخ ماسه ندهیمآ ی ےل روص تاکح)

 ةد لاتا كا وس یا رج کد ال وا هد رح و ۳ او>ا س ءا فدا گھ

 یو ودا هل وس تو دنا هام هدنعص وو حد تما مدآ لوا

 ۵-هیاجح روصم اکا لیصف ود هليا هح ر ید رابب هل و هللا هجر

 وش راق همروب و نا رروط وا اهر مه اسد مب هللا ر كراع تودنا بضع

 نيم ولا رها نوه ا 2 اا ف٫ رح ی دید قدس ردا اعد همس د

 ندیا لسغ یتیم ینآ هک رد هدالقو هدعد رک مب قیمت كنودع كنس

 لسحر ا بودا قاصاا رو هه ید.د ص هراعرح هسک هش ندل-ام

 نسسعا فرش هحود هرو هداز ییدآ نس ۹ مردبا دانس ی

 1 ۱ ںحر دن یدلبا ناسحاو ماعا رفاو تولد

 3 نیت ی هسعکر ر هر کو دا اھ یدبا هعاوا ش۵وا تحاو گكتعاط کد

 طح هس هدانژ ندمالکوب روصخم هدک دید مدا ا لود هم ه.طعو

 همروص>ح هرکصندنول نسر ددا تیافک هعاوا رب وک كعءوق زس نودا

 ید:د ق هرکص ندسک رهو تولوا لخاد مدعم نشست ره

 تاعک مدروک تروع ۾ ودب رر ندارف لاها هک رد ییععا تیاکح)

 1 دا شروک مدآ حقا ندسارعا نالوا یبوژو یدىا لزوک

 تواو نک اس لص هلاکو هللا فب رح ولب ؛ روص حج وب بودا لاوس

 دسر د

 یدّسا اطعا تاولو صصوع E : ندنلداوا ن ی 4. اوم هدا ل

 ناھ هللا ا تووع هدرعح مر ی اا ندب داوا م هنر نو

 ل! ی یاد 9 ا 1 3 مرولاص اذا هد اوج و باس GE اوا ی عار کا

 ۳ 0 مش بست ش تست ست حس سه حس سورس اس و و وا ی سو هوس سس سورس تست سس سو یو سس ویسی



) oR) 

 هساک مزال ثعِادایورترعا داب یم” | تالاطب هدهب راح رکاسع لصالا

 یدبا زرواب نیکجهدیا مو هنیرزوا كن بلک بواوا فقاو نعسد

 هدنراک دتشیارافک هاکع اداب نعسا تالاطدیسدرب ندرک اسعاضفزا هد هءفدوب

 رلبدروشود قرروا رادار نم ندنبسا یلاطد بودبا هلج هلبا هدحاو "هلج

 نیتالامرکشاربماو رار دلی ار ساو لق نب رفاو هللا موده هنن رزوا لرکسع يقو
 بوراو هارخر هش ییدید لالاطد رکاسعروص یدلوا دیش ید همش ||

 یداوبهدقمررخآ یلاطب بولک هبهکرعم نوا نوک یسنریا راب داوا نص ع۶
 ودرروئاوا لتف هلمحوو لاطبا هدنلاوود ردااح لصد لاحو دجابا ا

 قلوا باباش یرلجز تالاطب بورغأح یتسابطا نویلا یدربو اوج

 ندوب نده دلوا ذفات هنلناهم یسهح رج یا لاوسود یرواوا نک ٤

 كنحاحر ندزب توراو هاب الاطر نویلارلبدرد ردلکدوصتمیدیما نایح

 ندا هم السا لها تکی دتا ربسا كنم منجاح ندنس مد مد یدیدردیهراو

 كلاطب نویلا یدید رانو دیا نفد بولیف یزامنورااو-.دبا لس تبر و
 دازآ نوح رطاخ ترا ی السا لها نالواربیسا توروتک هنن ر ىتبصو |

 بوراو هنیرژوا كمالسا لها ندیا نصحهدروک ذم رهش نویلاو یدابا

 جوع یدورو هلبا هرفو رکاسع كماشه نب نولس هدک دتا هرمصاح
 تیفک كنزاغ لاطد ی دابا رارف هس م دان نداروا نا« ه دقدلوا

 هملهدو بیح اما یدتا تیام هلاطد كر هماع رد هلمحو وب یسلاج الاح

 ارتفاو بیذاکا یسهلج كن ر هناسفا هبقع یحاقو باهولا دع راو ||

 نددیسابع كالاطب هدیاتف نالوا ررح راهیعنم نالب وب هلجزا ردیس هلوقم

 نالواییفع ردشعا باکترا یذکكوب كيو شەزا ساوا هدننفو مصخع ||

 ضرب و قالوخ هذاکا هل وعلوا
 ی دبا روی هکمتا قل اوا عل هعراصم هلا قاخ مدآرب تاکح)

 ید نه هدا بول« یب اک ندنغب دلوا یت راہ ھم ہدف لوا قجا

 ؟ ها اح ول كنا یسل ر ندا یدلشاب هکعا کالدبط توعار یعنصول

 لتا روڈسوط هللا یک رھ نس هرکصا دن ول هتساا هدو دلوا فوداو

 یدد كسردرا تولف۰یئا

۱ 
 ٤  ۱امه ع هززأ یر سابع یرد هن رلترموح ساء ن هللا دہع ت اکح)

 ( یراترضح )

ansدک ت کک اک ا کا ےک ےک لا ہہ ر ا ا ل ا ا سس ل -  



) ۲۵۷ ) 

 كن هرس لوا مدردنوک هب رسسرپ هادرطمور هکر دی لةن یزاغ لاط) هن و)

 مشی دم هاوا هاکا ن دن رلکدلشدا شیاهئو ندنرلف داوا هد هر بوبازوا یرمخ

 مدلوا لصاو هرهرفنا نعد هب روغ هح ركلات تولوا راوس هبا ندزمج

 لا وت ود نسیگ ناو مدلبا قد بوراو هن سوق كن هماق ههک و

 باوب یب مدید یدردنوک هق رطب یب میس چاو ینایس كکلمنم ىدا
 هد یدیاشهروطواهدنرزوارپ سر ید رطب ید روتوک هنا كفن رط)تولا

 هدکناب و م دلک هلراربخ نخر ن دنف رط کالم اکس بوروطوا هنفرطر لر رس

 ید-ةلاق بودا عفد یرلنآتلو هدنناب قبرطب مدد تبا عهد یرلنلوا

 یدروطوا هدنرزوا رب مس بواکو یدلدراک ندورحا نسوق كزاسنس و

 اکس لاطد نی مدروا هتشاب لقب رطد هلیا ىلع یاب نوح نیس بفعرد

 قد رط) مدد مرسکی شا الاورب وربخ نسورغوطاکب مهسا ردا لاوس هت

 رانا مدید رارد هد هرن یدع“ رکاسع مکیدردنوک مث یدید رد هن كلاۇ س

 و هتشا رروےدنا تراغو بېن لع یرلکدلک تسار زرد هدمراهداب مب

 هدلحم نالفو هدیداو ن الف كراناو رلتمردنوک اکب هک رد راد هرلنا بونکم

 ریو نامااکب هسا لوا مدل وس نسو رغوطاکسن هللا ورا ری رب رافدلوا
 یدلبا نیعو دمع هلک هم ردا تیاصا رر تودنا اطءا ناما مدرد

 كغك یدترا ماسع طا ی بودرونک ماءط هنن راواشوا مديد ردجآ عراق

 يکندتعا نودک ہدیک وا کا لیا كکا مو هن رلمدآ هد دلا دارم

 یییدلوا كمالسا رکاسع هلا یلالد كرلتا یدتامماوید رکی رتسوک لول

 هلا داهج ماد یزاغ لاطب مداوا الم هرلنا بواوا لصاو هب ی داو
 ندنراترمضح یاس قح > اعاد e بیک هدیا ند داوا ل وشم

 ییددلوا دیه ش یدیار دبا اجر سالا سسم تداه-ش هدعلو ج ادا

 بیس ردشلوا هدیسر هت داهتش هنر هدعل بواوا قفوم هکعا جج هنس

 زو ند هنیط:طسف نوبلا مور ئالم هکر ارد الفن هلمح و لوش یتنداهش

 یردپ نر اق كن زاغ لاطب یربخوب بوقیچ هليا رک اسع یراوس كب
 هر هش ن كلام رکشاربما یتیدناوب ه دننیعم لاطب ی دلبا و رګ هیودنک
 هداروازرب رد-هلوا نصوم بورك هرهش هنارح وش یدمس تح صم زب

 ژردیا رص ردف ہےاک ئاللا د-معن ماش ھه نایلس بوتروق یرعدنک

 هلام هلا دی دش لاتو بوم هاکد یب زوس تالاطب کلام هد هاا شعد

 E سس سس SESE سس تا



) ۵ 
 ا م م ا س ل اس ا تلمس ا اسس ا س اس ا

 1 تواوا لوس« لاه سا هم ےن هدان ز اکب مدلیا لکا بورا ج ۳ ناب

eفءض هه دوج و ندنفلدلوا رع لاهساو ۳ یی بط عدد د9د  

 نددفرطر دن مدلوا راوس ها بود عهلوا راوس یراب لوا ندزرلک یلک

 | راوس رارکت ن دفعض هک داش مهسا زیا ندنآرکا یدا زد ا روهظ لامسا

 ندععص جد یدیآردیا روہظ ندفرطر هدیرزوا كسا هلا وح مهلوا

 بساو مد هرزوا مزول تولآ یسرف نا ند-«!دقرو ود مرشود

 همر داق لع كسا 5دا اا روعش یو مدیا ب روب دیک ههر

 هک مدروک مدردلاق یکابو مدل وا هد ند:سادص لا کک تسار

 نالوا هدننا ويح نقرب لزوک تاغ ن داسنک محک هنک وا كناسخکرب

 یعاوثا ب وردنا ین ید درک ر دنا ند سا ینو هلبایاسلودنک هز اوسد

 هب سساو طا ورتا هنرزوا ر رم رب یتیو رایدعا لسع یرکاو یسرفو

 كلک توق لاک همدوجو بواک هعشاب ع مدا هکر و نوکر رايدر و
 شعر وک هلبا نخد لوا هاکا مدنلکا هدنناب كرلنا نوک حوا نوجا

 هداروا نواک هاسنک لوا ی راقت رطب كوب نوعا كعا بلط هنحاکن یتاو

 مو هعرزوا هدنرلک دانا لسعت هش رطد یلاوحا مب یسضعب كل رلنالوا

 هللا كعد ما هدعاسم هلمجورب هنب ولطم كلا هدا راحا نسوق کال

 توتاکا هداروا ردو دهاشس>او یدیکز و ك دکاک ههرزوا م: قلر طب

 هلا یرارکتم رج ها نالوا a Sl ی هر هنس رد هدق داوا ماسحا 3

 یراراکتهدخ نالوا ۰ داب كَ رطد مدتا لج هن رزوا توشسا را

 یقتسایشا نالوا هدنرزواو م د سک یتشاب بوش ربا. هقب رطب نب رلیدلیغاط
 هدارواو مدتا تدوع هب اسلک رارگن بوصآ هبکرآ شاو مدلا تول وص ۱

 هتناب كج ریما كر دا قوسو تاکرا هرلاو.> یاوست نالوا د وجوم

 رديس هدلاو كهرادالوا یدرب و اکب یزد لوا اهنیعب شیج ربما مدروتک
 هاکم هلا لاطد 41 وا نداراصد را بکر هاشم یسابات لرو لواو یدد

 ردرلنعا یناکدنز هلمجو هنداممو

E 

a 0 حرکات EN TAT 7 LE ADDY TRA a e AE KE o EE a am و 



(foo ( 

 ندمف راقم ندنرات سطح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرن نیما ريما

TID,هی هما مکح هکن وجاما دا زا ینعوسقوا ناذ| نوا  

 بوروسی مر.دیا تباجا هزکیرحا هد زاسء تقو هرک رر ردبسجاو ل سا
 ناکتسخ و قارف شنا ناکتخوس یدلبا عو رش ەن رش ناذاو یدقلاق

 یا سضح نیما مهیلع هلا نا وضر نزک باوصا نالوا قا.تشادرد

 داب رو ندر یس هل ج بو دیارک ذن ییرکآ لو سر تبعص ندنناذا كالالب
 اع هللا یضر ذاعمو هدییعوا هدان ز ندنسهو رلیدلبیرازو هبرکو

 یرلت رم طح هنع هلا یضر رع نیمو لارا رلبدلوا نالانو نادرک یرلت مضح
 یدقارب هدهاش یی رلت سضخ هد ع وبا تولوا هناور ھتان اس هرو هلن دهد

 ۳ ےل ىرلا روح هنو هللا یر هد عو ھا هرکص تس چ وا ندنولو

 را درود ناوضر هضور

 | هددک اطنا مکا یزاقلا لاطملا وو نالوا یار تیاکس>)
 0 هدک دردنوک دمور یا زغيب هل لغو ا ناو مم ن یاللادبعیدیارولوا نک اس

 لاو هنر رز وا كس و عذر تم كن رکاسع ماشو هرب رح ل اطد دیس

 لاط# هک ارز تیا ماعا هداتمدسخ لوسغارف یلاطب یر ههک بودیا
 ٩ هدنرفسو ریس كن جسد اکا دل هال وا اود ردعآ عیتنو مدعم و قونوم و نیما

 رها هظد اع بودیک هدئسو رلبا كت ودرا یزاغ یلاطب ها مدآ ث نوا

 نالوا عفاو هدعح اسو ریس هما نب هالو ضص!ندش هکر د لطب یدنا

 لدا سنج هلن ارکسع طر هکر دکم دد هدک دتا لاوس ندباع

 هن رلقاقز كن هرقرکاسع نالوا عید قداوا لخاد هروکرب بوراو ٌةيْفخ

 ]| نج وچ تروعر بونابیو م هک مدراو ھره اخر هبا یثکجاقرنرایدلوا قرفتم
 یدارند ردیک رولآ سمرب رو ها طب نس هسخ و صوص نوح ا تاکسانداکب

 1 یو لآ بودازوا هی مشط ند هرې: نوا قمر دصوص نو دیقروف ینحوحو
 لس یزاعلاطب هنن مدلیاذخا یتجوج نودازوایلا هدش هدک د د لا طب

 هسکو لیاویدیعو هسوگ هدغاب مداری ندرکسع ماب کلات نوکر هکر دا

 تسار هی هسوآ رب مدیا شاآ بابک و كتارا دمر رار و بوصا ع هلبا هرب وطر

 وراقوب یغاشا هدارعص نوعا قلا مخرب ن دتفرط ادعا دوخان و كلک

I.نالوا ه دا بولوا لژات ندعو مدلک تسار هناتسو ییعار  



) ۳۵۶ ( 

 اا ن ن ساسان ام امت ن فا

 ۱ نوار > هک نینهولارمماا هع اهل وا هګرو باوجوند ندا رعا دالب هدکدعا ا

  ۰ f ۳ 4 ۰ aحب مپ ۰

 یزج ز وعط و « دقرش ییزجرب ل ربسخ و رد ءرج نوا ه درشورد نج

 رگ یدد ردە دوره یرج زوعطو هك رعد ی دلرشو رد هد رع

 هدقدشلقاب هیایلبا ی دلوا هج وتم هدناج ماش یرلترضح هسنع هللا یضر

 یدتا لامعنسا ی 4 ھ ولا را بولا ۳ رحاف سال او یو دن بسار هدع وبا

 ینرا مع كن هود ۳ هکید) وا قالم هرگ نرضح ننمولا ریما هدنفولواو

 شاواراوس هن رزوا كنهود ئالغ لرع ترمضحو ردیک هدار بوکح

 بودا بح جد ندتضارو لر ع ترضح رلتاناو هدننابو هدیعوبا یدلا |ا

 هد ارا كز یا مز ۳ رع ت رطح راب دلبا لاوس یلاح تبفیک
 هدیبعوبا ر دکمال قبول كع ه هود ی i هعشسد ندهودرب وبشا

 یداواراوس هب یود بساو یدک یهروک و لم دسالارع ترهج تودااحر

 نکیدنآ قازوا یو بونا یعاشا ندا E مدق حاقرب و

 ,یسلل یس ۵.اح هد مک یياهو یدلواراوس ۵سهود تولد ردنآطرش ۳

 اوا لزوک نک هسروب سالت باوا هةشد رکا نیتمولا رمما اب یدلیا

 هدعاعا ںواوو یدرشود قفاوم هسیهو تیصو تعءفر كيف الخ صاو |

 ا یصررع ترمض> « درلکدید ی دنا رول وا ثعاب هتا مم لوصح

 ۲۰ ۰ ارس لاوتو هات یخ ناپمدا یا توفوا هبطح
 لاتما هنسهید د اوا كلا ییرع مرج ال عو عیفر هلا مالسا

 یتداعسو لابفا كنائدو بولک هلا یرع ترخآ هکات کیدا بلط هلا |
 ۱۳۱ اد رم نوازا لاح هلا تا

 ممسا كعا بلط E لوا ن هالاو یدعا زب رع هللا م السا

 غ ۳ ES TE نو هد لو

 | رک ترض هوا قاراوخ و كلدرخ هدقح روضح یس هلن كلا هک ما |ا
 أ لاها هد. و هدک دتا ما زا تورو لوژت همالسا هاک رکث ر

 ۱ راددلنا مککسم یفاثیمو و هو رکر ندرلناو یدردنوک ربخ هبا اا ۹

 : هل الد ترصضصح 9 ننمولا ردا هدنراک دتا دام قات زاگ ه EA ا

 ۱ ۲ لر موب رولواه هل رسا ا | ید د ودوا نادا کم دک ردندم لی ۳ لو کا

 یرلت مطح ی ها تر 5 نیست

 6 ما (

SO AR NODE I صمد اب ۳ SEET ZER ENES 

 | OFS ھ قح رکیدا لیلذ رک هلج كزس رولوا لصاح كالالذو |



) ۳۵۳ J 
  OGELTHE IRN TIEN EOL ISOTTIIORILIEAT ERTL TEASINLERR RETIN NLL TIE TAEINDEUVIEOفا ۱

 ج 9 یس دعملا تب نورد نوک ی یصاعلانورگند:هر 9ه ط ماشهددبع ونا تباکح) ۱

 كع“ كنس ندور یس اب ساب كنا !یدرب دعا هرصاعین دا ,ليانوعاكعا

 یک كناروب ه4 + تجز هدّو ه, هدک درب ورخ یا بودبا لاوس ويد ردن

 ربرګ هلبا فرح حوایعسا كناذكج هدبامخف نساروبارززاوا ندکتسد كس
 سس هدافاوب كساباب ورع یدیدرد ولفرح ترد كعسا كس روسااوا

 هداشا و یدتارب نق هن رط هنع هللا یر رع ترضح نیم ولا ما

 ی اکسو هب ایلنا لها هد راطب نولوا لصاو هدرا هنع یطر هددیع وبا

 | لصد و هننداهش هللاالا هلال یرس زز بوزاد دغاک هنفرط یلاها نالوا

 ۱ شم کو دا ٿ وعد هفاعا هتلاسر كن رلت سضح سو هلع هللا

 هد "ربو مارح هز نو رس نک هلا ردنا ماف هلا تداهش وب

 نداذیا ودصق هدرکعح لرسو رولوا رهاطوادیاوه هیم السا توخا

 نرکسردبا لوبق ی هرج رک هوا ردیااباند لکو رک ارواوا !دیپ تغارف

 یر ند راک یکیا وشا رک او 0 هر دلاق ند رس ی رعت تسد هدر هک اب

 یوق رب هوا رس نا هدا زدنا رارصا هدر :EE بو: عا راےتخا ۱

 هد شل 'ركعا تافو هدمالسا قد رط نوع ارلنا 3 مردبا قوس |

 كنس همانو یدزاب ودد ردولیکوس هدابز ندرکنبح هبارشو كوخ مل نالوا
 تب احا مدع ندنف رط ایلیا لها یدلوا رظتتهو بق رتمزو ردنح هناوج |

 ۱ رکشل يابا لتهایدلوا لزات بولک هلګ نیش هپ ابلباهدقدل وا قمه ||

 هدنگا كتعاس ر رلیدت هلت اھم یرادقم تعاس ر بولک وشراق هبا مع ظع :

 ۱ و دارا یلک یف ندرافک بئاج ||

 | هدییعولا هکر در وک ایلیا لهارلب دتا هرسصاخم ی را ۳ مالسا رکاسع |

 | ند هرم هد لوق یه رحرلنا کر کلع هخت توت اه
 0 مر قم ازردیا هخاصر نوردنوک رخ هر هدنمع وبا كح هک تسد

 قاثيمو دوهعو كار و ندنف رط سةلاب ل رع نالوا هفیلخ رم هماندهع

 || رع ترضح یربخ وب هدیبعوبا مرج ال رلب دید هرزوا قلوا ندشن اج كا

 ۲ 5 ا اصصا هنع ىر رع e ى بو هنذرط |

 ۱۱۳ ا



) ۳۵ ) 

 لا رمعا ن دّورط کاو مد aA نوركا ةد ودبد مماکد ۱

 لثن رلت رم > سو هلع هللا لص هللالوسر نوکر مدل تحاو همودنک

 رلددر دلاق هفرط قرمشم ییراتداءتس رس مدیا ی طاح هدنرلنلود روصضح

 هکرلبد روت تودارظت ت دهر یدنا زاو رشک عج ندباعصا هد لګ ل ,او

 كناو تبار وصت راوشد نب ما كا رولک وال یش راب قلنارق زا هتتم

 كموق ن لوا فزت هت ابفو تباممف نتحاقو تناو یاص قااح یک

 تفلتحااذا)لیاویا مدید رد هنراهتف هللا لوسراب نودنا كارماد ندنا

 فاتح هدمالعا رشا دد یدروب ( اما رتعاف مالش ناق

 . ریگتدات وس یالکو ن دیس را ھار لوا و وا هدندنسکیا هدق دا وا

 لها نکن ملکد یش یدید نسشلوا یش نسعلبا ویااکب 4 وا٠

 یی:دلب ۽ ندد الب تونازوا هلرافم هدزداءمدید می دبا تعصد هعالا

 م قلم هد هفوکی درد مردنوک هومر طح هرکصا دن ول یس هک تنا راشخا

 .ردولرمخ ندرشء*رمشع درمر ندد لها مد دور هدماشوردراو

 چ ر هک ون لاح جک ندمرورسسو تب هودرضح ن ۍد:د

 لاو سود ی داوا 4 بس مدد رداکد قلال کیک و ارکت هلع یکی دتا

 قاز ۋا ندرس ن زکید تا فالعخا رس« یدفلوا ةه یاس ید

 ٽوراو مدعا یاو ههه وک ننس مديد مداک هش نکیدلوا مج هکنوج مدلوا

 هيل د هللا اص هللا لو سرن یدیدهلبا مادقا هکعا ماکحا یارجا هداروا

 4 وا حدید مدعا < جد ی كرلتا نکلمدع ابا نرلیدتادا مع

 تیک ه هذوک دنا لاو هر هد وک نس بورغاح یک اما ی نا دع

 یالعاوهدنهارک او هدنجاحیاضف كن اروتوک ولار ار یر ن لاوو

 هد > من نت نینعولامم اب نجرادع یدید ها رو صقاع طوودناخ رد

 دلوع كا ی EE ر تد ءا ما ود تدا مارکا هدأ ګ نس توا ناک

 ا ےک حکم 31 ءارک ا ترم ارم عو هل هللا ی مرک | لو سر

 مدعا هتناعم ی رل.لخعد و لح قرلک د یا 5ا ك اتععورعورکب ناو مدت

 | مدلکه دقوک ها نچرا دع ی بولوا لد شوخ ندزوسو هر واسه یدید

 ۳ | هنع هللا یضر یدتبا تافو نج را دبع یدمهک ق 3

 ۱ ) تداع> (



(fol ( 

 دند نوسیا لای یولم سابا هک نساکد ندهفناط لوانس

 لوء.ر هد دالا دا رع كعا عوحر هنفرط م هود ندهرونم وتب دیم هدد

 صااخ یس رب یدزا بوت حوا ن وجا ےب یرلترمضح مالالا ھلو
 ےن لها ب یش ونو چا لطف هن رزوا مءوخ هدنک و ن وا ¢

 توتکم رگهدو یدروب اکی ی ٌصا كنا و یاو ما م هدبوتکعولو نوا

 لکو ) شخلوا نایب هدآ ماکسحا بوناوا رب رک نوا مموق هلبجج من
 شملید ی رحم هدروک ذع ه دب انک ید یل !سس تیدج ( مارح لکن

 لا لاح ت.هافرو لاب تعارف e هم هداب ی هرکبص ا4 هد ی یدنا

 كمع هللا ضر هپ واهم كالم هک ی باغ مدلوا لوغ-ثم هسنعاطو تدابع
 آتی را یو ھا رب هدنمان ماظوارن سل ن دشو رق هدایت یو
 ندهاش هک یدتنا هات اکاو یدردنوک ندعاش بود: ارا لا رگ! اس۶

 مادعاو لتق یرلنایعا لوبق یمتعم ۳ كح نو رو تم هرکص نددبح

 نوبت نا ب هک مک ره رچ دهد هنیدم تیک دق ه.هرولم هن دم كردبا

 جد هداروا ۳. هروترصح هدا ها عب رد ی رشت دن هسا را

 ¢: ینا لدتسیارواو ی جن لباورکا بودیاارجا ی هلعاسءءو تالذک

 رطح نب تودبا لع هللا یامرف كن هب واعم هاطرا نی ریس ر وتک هه رط

 بد راو هنن روصح كنه واود نرّض> یدرونوک هنفرط كنا ندوه

 كن سو یدنروطوا هن رزوا كنب ر سس یب دروطوا نودبا تجر اکہ

 هدنناوج یدید ردوارخ یر سو هسخوب یدیاوارمخ یک رهط كن موز

 رفک نیناوقو دعاوقو مدیا شاو ۰ دنفولوا ی, لا تاود ن ما یا

 تیلهاح ترس م کر دشا هد: واوا مش مدیا س ةا شو مارد ییلعاجو

 هپ واعم مديد SE لوصا قفاوم کاکیدتنا ارجا یدع كنسو یدیا

 نس هم ؟نا لاح رسا مارد نوح یرمصد ندزب بودبا لاوس رارکت

 یدبا س یا دامعا ناعع تربط اکسو نسد رهص نا نرضح

 دناع لا ذکک دعا دا هلن ام هلبا تاذر نوا هنع هللا یضر ناعگ نرم ابءیک دید

 هک رولس هلواقحا هلمجوت ندنب هناشع لع مدید یدیا قحا هداب ز ندع

 سو هياء یاعت هللا لص هللالوسر ید د عرقا ند هلجج هنا ندنتهج بس ن

 ندع نما ودار یدرشع :اردار هناشت ت رطح ییرلدرم ت لع یرل ا روح

 ند رجا مه نب هر واع» هل معد کا هلناقد هللا ن رجا الص ان وردیلزا



( ۴۰۰ ) 
 سن سس سس

 ها ناو ضررا دے۱ تر حلا ضب شن هدلاح یرلق داوا هن ٹن یخ د یچوا

 نی-چا مهیلع ادعا

 هللا یضررع>نب لیاو یس هداز تالهو یدی-س كنس هلبقهدنک تو اکح)

 كنب رات رطح سو هيلع هللا لص هللا لوسر هک ر دبا لقن یزاترمضح هنع

 مد ابا تع نع هذرط هرونم دن دم ن بواوالتصا وهزب یراتلود روهط

 مداواقالم همارک باعصا مدقم ندن راترضح مالحسلا هيلع هللا لوسرو

 یرل رمضح و هيلع هللا لص مر ینیکعرع هفرطوب كنس لوا نوک حواند وب

 لوسر هدعب رلیدید ید رو رو.اک رجح نب لیاو بودیا تراسشب هزب
 ےب و یدروسپ مظلو بیحر اکب مدلوا ق الم هی رلت ضح م رکا
 فا مشن یت داعس ربنم هدعب و یدنروطوا یببود طسب ادر دنا نوا

 ردرخن لیاوو هلا دسالب زاوآو یدتردروط هدنس وشراق ینب ب وروب

 ردندننمج تبغر هلو تیهر هن یسلک رد ناک هرکفرظ لس یدیس كرلناوج

 کا هن اواو ید روو دوګا یعلتس ود ثناوسر كمللاو كمالا هکلب

 ندنکء هدر ول نم دا ین ک دز هللا قفر هليا كن اورکب دا مەد

 أ مد دجال هءاع لوسر هکر یدلباو یدروب نامرف ود ربا ادرج

 یس هلج كلان مدد رلبذلآ ندلا مهسا تالام هبنرهمرلید2ا هبلع اکی رها

 هری ف هدا ی درود م رد شرا E ید ییفعض كراو مرور و س

 هارکارد هلا راتاو عوط یستو وند دیک هرس ندندالب توم رمه>

 ۱ یااکس ادد نوسر و تب زر ردندتسانا ةي ككل رداکد هلا راحاو

 لوزن ندر ام بوروب هندنزرف ك: دنزرفو هی دنز رف كو لیاو

 یا ی هیواعمو رالدرید: | هل مه قازوار هد هروم "دن له قیو رلندروس

 نب یدنلوا ما یسلیا لزم ؛یداما نوجا مب هع هللایضر هل ایفسم

 زار ید-هیج هلو ریارب هک جد هی واسه ترضح م دقیح ند روضح

 حورح یگان یترارح ربات لرل شاط نالوا هدرالوب هب واصم هدر کید تک

 نکل مگا عیرد ەق اتو نادنس یدد هلا فیدر هک هلحار نب ىدا

 شذزرس نوجا كس ن ردقو كنقايل هفلقعاوا فادرا هکولم كد.

 یانا هکر واکب ینیاهن نالوا هدکغابا مدید مردیادع هورکم ینسلعلوا

 قامت ص ئ“ را تس ول یا نداتس ئی دد نوبشا طوح ندنرارح

 (یصرا



) ۳۸۹۰ ( 

 ی اوهوافعص ۵ نو هر هروک ذم یایعا رنو هک رلب داوا ل-خاد تانجو

 رانا توئاوا نذا هللوخد كل ھ٤ اط ناو هد دحا یار غ هدر رل دا

 هدم ترارح فارشا ناناوا رک ڈراپ درک هب ه-یفلخ رو ضخ یخد

 ےن تک 2 هرکصذ د رلناو ناوضر هرج ٹن ناکا دحز ید رازروطوا

 هده رشط هتشب ندفارشا وب بولوا لخاد مارک باوک | ناسناول ی رک

 هدمرع هللاو"نایفولا نودیا رث اتهرانا ین رازح كشعشو یاو هسوک
 تصخر هب هفیلخ روض>رلغ الغ هلچ یدبا مدمروک نوک راوشد هل وب

 نی لهس یدید قدلاق هدوبق هلی وز, تواوا فرمشم هللا تاق ال
 ل زک و دنک ی عغ رس موڈ یا بوریو باوج هرانا هلغلوا لقاعد موزع

 نالوا لخاد هی ورجا مدق«ندزسو و یزس هءالسا ند نکیدیا هرکسفن

 رایدلبا تباجارلنوب بول وا سصعهدزک دانع زز مس رل بدت ا توعد رار ی اوذ
 قدال زكي دتا توف زس قلص لواو رلب دلوا لئانهم السا قیستایضفو

 هت وپ رد هاو ا لأتمو رست م هرککیدادا تود یایصف لوا راز ىس نالوا

 ورالوخ دادع | رز وب دس نفل ند رس كنداع-لوا و هنت وف كالبطف لوا

 ندباتیاور یربخو یدهدراد-اکد یشرزگعا لاو يفد ات هد صو ضخ

 عرمساادبع هللا ل عج ال هللاو هکر لش هروب یراترمضح هللا هجر یرمص: نس

 ۲ اا بواوالخ اد ه هغ اخ روض > یار شاومشا* کصاد هل هنعءاطبا دیک هی

 یتقولوا هزکر طاخ لمس هدرالآوس وددردهز تاک دا. كنسوب نيت قلا
 هت: ج لوحد ندنفرط یرارضح هاش ىلا ەت ةرعلا تر هود رونک

 رظ زو :هزم م بولوا لخ اده العا تنج ج وڏ ج وف نرفشاس هدقدئاوا اد

 تا زم هد کت رمضح كس مز نی2: اریماا هدددروب ردکسهج هلوا

 هدهال عا ندزب یدروع ردو یل رع ترض حرل دید ردي ون ضردقو

 یدلاق یشهع-ند ندنداهش تلیضف ایاح تواوا توف تن ان٥ فارم

 لهدیاتد مشباط تودنا تفاطلذب و مل دیک ههاشیارغرب و تزاجا هزب

 را دلوادیهش هدکو مر زور بو دیک هبارغهلنصخ ر ند هفرلخ بناجو رس د

 ERE هدک ومرپ مون | رها ول هک ردشع وار ؟ دود, اه ت

ay, ۷ ۱۳ رکع د دن راکد روک ف وصاکا قیدتس 0  aتورو  

 شامع هد "هد دی وط هدا بولایوص ۵م زکع یددد کی واک ای وعو

 ی زسهلوالصاو هءاعزو:هوصیدرد وک ای وطب ەر وک ی هع رنآ



) ۳۸ ۰( 

1 

 یز لوا نب ان ,ءا اکب مدید مرویدبا دارم تعا حوزتینا بود رک ذ
 هنمدت - تبا مد و هلبا یزوع كلا هدن یددد مدروک نک رب وا یسپ ر

 نوعا كنا اکی نس نورا و اکا شعا ج ءزت ناوج نانلوارکذ یرتخ د لوا

 مکیدروک نک وا ینآ مثب اما مدلیوس لب مدید یکدایوس زوس رب هلو

 یدیدیدبا یسایاب رو لوا مدآ

 ی مک ها صاح“ نال وا هدناب ناذه ییا ہدن اا تاکی رب تیاکح )
 ن الب هل وقع هت هلا نو رعد هن هه یا كيلوا هدک دشا وس زور

 یدید مزوبدیا اشو حد« یرکتلود بانج هدک دد نسرویلب وس

 ندرخآ ل جر ل جزر بودیا لاس هسا ول وبار مهم هو هفیاح نوع ام تیاکح )

 توقیح هرعل ر ندنرد هلتسح یس طر كنويق لواو هد اما نوور

 مزال ی همئا ید كنا ههیح یزوک هلا تباصا هنن زوک كەدآر رکدد

 ندعااب تەد دک دید زدنا اقا یک رو ن ددورط یرتشم هسخ و رواک

 رونلوا یاسا ندتنهج هن باوجول نوعأع یدر_ و باوج وند رولک مزال

 ود ردراو كتو قمم هدنر د نو وو نک زاناص قو عاب هتک دید

 ےکح هعئا قید هدشب ندنکیدنا توکص یدبا مزال ثعاراطا هب یارب

 ید ید مرا
 ییدآ راتخار لحرر هکمدروک هد ده رکم کم هکرد یععا ت اکح )

 هکت یا تیاعر هرانخاوب نس ر یا فارط یاد تاب شنلا هدم هقرآ

 یرابتخا یکی دناکوب مش وہ نسلجر لوا مدد ندزراوا هلی زجر وجا لا
 بوآوک مدید زدلا- ۱>2 بلغا قلوا كر دب تدع یدردشلذتنا ظا ےک
 یدیدیدب وق هنفایق وشایلوب یلخموس كنس هجوژ رداغوا منو

 ماده س ثراخیردار ال هو اوور عن هم هک د را عون هه تراکح )

 راوب هک ترح ن ایف توبا و لهج یا ن هعرکع هدناوررپ و بطو محو
 ینوک فد سشدیع مهلاراشم تاوذرلی داند هکم یا صا هديا عاج _امز

 لره كنن رلنرمضح هنع هللآ یضر رع نيم واا ريما نالوا تقو ةسغلخ

 هرمشط مداخ راب داوا يقرتم هن روهظ نذا تولک هنوف كن رلود

 لودخد ك ابا نالوا شاوا رضاح هدردبیارغ ةد رعالوا توت ج ||
 ب صو لالب تریضح هدک دید یدناوا نام رف ندا نی2 "1ر ما

 ( بایجو )

 ۱ یرمخدراکانب نوک رب اا انک رپ والثم مالغر هد هليو ۱
۱ 

۱ 



) ۳۷ [( 

 رولا راج قطات رکا حجاب بولاق هغانا یس رب ن دنءاج ردکعد زر و

 را درود مرد كشا صوص هدکد د کسر د هن دا

 تاللا دبع نب ماشه ندهیما نبردا لت هلع ییانا مهاربا تاکح)

 اج ر سم روب وفع بویعا لو « دک دابا دارم تا یسلاورصع قب

 رظرب یلتبیه هللا یزوک یشاشو بضع اکب هلفلوا یشاش ماه مدیشعا

 یدید مردیا رومأم لاح همها هدکه سوا فسا هدک هسا رسا یس تودآ

 یضغ هچ راپ زر كءاشه « رک ضد دتقو زار م دانا تۈكى هدش هدنفولوا
 مدید ردیم راو رگنصخر هکعا ماکت هک هدش نینمولا ربمااب هلغلوا نکاس

 انضرع انا ) هدنع رک باک یرلترمضح یلاعت قح, هکمدید یدردهلبوس

 ردنشمروس( اهنلمح نا نيءاف لاسطاو ضرالاو تاوعسلا ىلع ةنامالا

 ىدا بضغ هرانا یرلزرمْطح یاعاو هزاعس قح نیمولا ما اب هللاو
 رکسروبز وب بصع نوع هی دتاافعتسا ندرصم تمو > ےن نکبا دج

 یدابا وع ندقړاکزوب نواوک هدک دتا یزوسوب مب ماشه.مدد

 نيهاشرب نکیارروطوا هدلع سلح یاعت هللا هجر یزار ماما ت اکح )

 بورک هنا یکی كماما بولک نیجرک وکو یدلک قردخوق یتیچرکوکرب
 رای دتا بها ندنوب نا یدتیک بوئود هدک دروک ینو نیهاش ید

 ق یکیاو هها دات یسا رپ هدم ان نیدلا فرش ندنرادرکاش كءاما

 (رعش) یدل وس

 +¥ ناطاخ یسانج نم عب تولاو ۶ ةماج نامعزلا نايلس تاج #

 # فال ا ام كناو مارح # مکلحم نا ءاقرولاءابنا نه #

 فط نتا کوب لاح ی دلک نیحرک کر هنامز نایلس نح هصالخ ) |
 رکو داوا رس یدبا ردیآ ناعل ت وم ن دندانف کیا كنیهاش یج د أ

 ی هب اقرو وند ردأ_ےلمو هاش هرلندا فوخ یسو ولد ر دم رح یر |

 كب هموق رم نوجمارلت وب هيلا راشم ماما یدر و ربخ ےک هنیچرک وک
 یدلیا ناس>ا ۹5 اج نوا

 ینو ید ك هدلب رب وک هکر اسد و دو لر هعش نِ هر تیاکح (

 نکع حورخ هللا یش هع-ثب ند هعدخورکع ندنس ر ره رود بواوا

 بسا هرو درره ی۶ راعی> ید ندنس هلج كرو و ویشا هربعم هنا وا

 ی نهر دنا ل- عن هریوه ول نکا هل و رد رد دمة نک راد هع دخ و رکع :

 ۶# ا



 ؟«9۵)

 یلص هللا eG یدو ê لاله یس هلج ن را هد

 ىح ٠ هح ر نه با اه یهتا زدن راسو ۵.لع هللا

 ترمهح هلا رک یا ت سطح هدانا هعیشو تدس لها هددادءد تیاکح )

 ییاهدیانو تواوا هدیدش عزا هدنباب یت ییلصفا ك امهذع هللا یر ىلع

 لاق هنبا وج تناوزردیا م کد ین رلت a ET جرفلاوا فرط

 و ام عاج 0 هد سرک ی رات رضح هبااراشم بولد زر واوا

 هدنکیدتا لاوسولد ردلضذا یسدغنق كال عو رک.وا بوق هغابا یحاقر

 ندیسرک نامه نوا نوساوا رارکت هداوبود (هتګ هشا تناک نم)

 هنظفل نه نالوا هدعالک ر دص یر نالوا هدنسهلک ها تنسلها یدخا

 ترضح هلا عاجرا همالسااو ه ولصاا هيلع رعت لت هتع تونا عاجرا

 تداهس بح اصیلوا رعت یس هتداط هوش رلددب د یدستا دا ص یرکبیا

 تودنا اطا نم نر, 3 هنن رلت سطح ةيعلا ى زا هیلع

 ېدلوادوننخو یطار نیفرط رل دد یدا دا م یی رلبان> لع ت سڪو ح

 لروکذم بړک ری داليا ظفحندنس اذاو لط كنس هغاط همش نسف ماماو

 تسح كنا یمهع رک كنا هک ردلاذ لوش نالوا لطفا ینلادعب یسانم
 اه: هل ید دهن دص هشااع ترمطح ندهرهطء حاوژا یدنآ هدن> اکن

 حاکن تک اهنع هللا یضر ینا تط هطافو یسهعرک كرکب یبا تر>

 كي فبطا ارج ردیمواءم كن هج ینیداوا هدرار ؟ ردیح نرضح |

 ماعا نکیا نیس هتسب اتش هب هسالب یس نوللوب هرکصند رکفت قوج
 یاعت هلداهچنر رد را بوس هها دات یزوجانبا ج رفااوا

 نالوا شم ۱۶ الا وق زونه زرو روک رب ندن رات رمضح یزوج نا تاکح)

 رد یسكنوب رود داروهطادصو ندنآ هدفدنو-ةوص هننورد كاتس د

 ندزانترارح رداوکش یوص كنآ اغوا هدکدتا لاوس یسر ود

 صا" لوارارک: یدندردا ت.اکش هنا تدور ندتةنمو نجژ یک دکج

 تویلد ورب ہد رل دار داو ط ردة هس نعاات ی قسد راز تودنا لاوس

 هدنکندد رد a ییعاب ام ۱2 ےک تناوب تدور لدا روو صفات را لر

 یدید ردن وا قلا وا ۰ aE دصغان قحما كلاوه
 ۱ ی رطد زوکدا دعطانلک / هدطعو یاشتا نوک ۳2 یو تراکح (

 اهص و بی یعایوس ز روسر رب د ءا ی دوقوای چارو

 ےس ت تم ت ی ر ی ر ی رر ےک حس

 (ررو )ا

| 
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 ۸ زنی ابا نه کر د من لب اده دم تان یل ىس ەد لاو

 كن و (تاللام نا ) رد هک-اع یهدااوو رد راغ نا كلا( ره ةن )

 شد رف ضألا نا)رد هه رجلا ضاضءن ثراخللا تش هلدنح ی-هدلاو

 بااغ ۾ رع هلج هک ردرانءد شب رف نما كود اک ۱ ردناذوب یراکدد
 هد دنع یش ابا هاسا كن و تک هدک تابا تع اطا اک ا یس ف اک نول وا

 كش ,o ىس هدلاو كتا رد هاشم عج هدنفا لص 3 و یو مج

 رد ىلع 0 كن اک نا) رداء و ۷1 هم ط یا دان 2

 ردراز ن رخ نب نالیغ ن ورع ن سقف تردده یس هءااو

 رد دهد ن راز نی هغ ر ن سا تل ی یس هدلاو كن ون( هع رخ نا)

 رز مد هک ردماکا نوصایدع | اردا یفر كن دادح اوا( کز ت نا)

 یدرردءاه-۱ءام نده ج کر اکا هکرد صاع تد قدنخ یردامكلا و

 یرافدلوا دیماات هدنص وصخ قاوا یدالوا تن ردامو رد (سابلا نیا)

 تش افاح یس هدلاو فوود ردشعد سالا هنسا ندنکی دلک هاد هد و

 ٹن لک ۶ یسدعااو كو( ضم ننا) ردرج ن رع هطاحا ن دانا

 كارد هن ا2د لرل هدا (زز راز نا ) رد ددا ندان ناب دع 4 هکع

 یار نوک لواذ 2٤ یردب هادو کا ېا ند بق هک رازت .دععا

 دلها نوع یا رسا و فف دا و کشک ا | رو هودددع كس اد

 مروت دا دادعت لیل زوله یر ' دعءو ن هللاو هدن راک با تمالموبد

 ردمه رج نب رد نب ید-عنب نشو-ج تش هذاعم یس هدلاو لاو یدد

 ززد دةم هر ےس هزات ره ر اسو لک و هویمرد هن انعه هزات دوم (دعم نيا)

 کر تولوا لاج بوخوور هزات هدا ز ردفلخ میهج ناو خرف تاذو

 تااور (نات دسع نیا) ردد عددهم هنععا ندنرلفدلوا رحم اع هاچ

 رف شو یدیا ش٠ ها ار توتلوا راوتس نان دع نوکر بد وا
 رلت در دندفص هدنعارا ك ءاط یک انآ براوا راوس نادئسار و ینادفا

 تو هراب یا ینددلوا راو تاهت بودا هلل و هلی هلا رلبل ناتي

 دقرا یسادعا قع ای دادا رارفیرغوط هع طبوا اق هداب نا دعو یدشود

 ناب دع هد رلفدلوا برق هفتوط یناندعو تورا نامه بویقار ۴

 تسدر ندسداط هدوداوا هاوخ ددم ندنف رط هئاش یل ھت یراب تو زططج

 تواوا رهاظ وعصر و یدارا عضو ههو- *ه3یتاندع تو دناروبهط

 ا 8
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 | .دنقولوا یدانا تاوو ةد: ت هیس ی کش کای مام توا وا ر۶ هل

 | تاور یرلق دا وا هدنشاب هرکس ۳ سو هناع هللا لص ها لوسر

 ۱ | كبااط یا ی ىلع هلا مالیساا هيلع م رکا لور ترخو زدشما وا

 | هتاودما كن و (عشاه ۳ روا عجب هداس طلا دبع ی |ا

 | داعا دد رز هد ھه رکم کم ادتا بس هم نیم مشاه قدا رار یدو رع

 فواوا 5 د هم هکر دول یس هصق ردیغددلوا نامساا ی تاذو ندیا

 كي بو دیک ةن رط م اش ورعرلب دل وا ترط ضو رطضم تد اق قلخ

 اھم کمکم هلا عو ەر الاوج بورا دایسکتو یدلا نوئاص قیفد قوح

 رزاغ و ودر ماش ءار هو: ودر خابصرهبولک هلا توشغ رفاووید2 لغت هي
 كعا ماعط ماشخا رهو حابص رهو ردا دب ر بورمق یرا دایسکب ولو

 هتلود مات نوعا كن | یڈردنا تو اض تودنا اد هن کف لاها نوعا

 مالساا هرلع ¥ تسرد هرم ا كنو (فاعع تبع نا)رتیدید ماه

 رولوا لصتم هدف ان دبع یسد كومثع هللا یصر نا ةع نا ناک هلا

 ردق ام دبع ی سعس دع نی هيما ن صاعلا یا ن نافعن ناعع

 شا عج یثب رف هکر اد ید عج اک او رددیز یسا كنا (یصف نبا )

 ۱ ید لءاوعاا نب رز ردشمر دپ اب ی هودنلاراد نالوا یرله اکتروئمو

 زا دلي وخ نب ماوعنا ن ریز رواوا لصتم همالسلاهیلع ین ب-ذ هدیصقو

 رددعس تان فوع تاب همط یردام كناو یف نیزرعلا دبع ی دسا نِ

  رمضن ن كل ام نب هبلعت ن قي رش تن دنه یس هدلاو كنو (بالک نا)

 یس كفوع ن نجرلا دبع هدن ول و رد هک ردم ن هعزخ ن هنانک ن

 تب هیشحو یم هدلاو كن دی نا) رولوا لصتم هلا هللا لوسر بس

 دادحجا یس كن رارمضح هد یا یر کد ولا رد رې ن برا ف ناتبش

 أ 7 نب سماع نهفات یان نکییارروا وا لصم هدارو هی ی وب

 هب وام ندنس هلتق هعاضق یردامكنا (بعک نا)ردهمن ما لک لوتس

 یبهدلاو كناو ردن رغاصد كلاس هلک ی ال هلا هزه (یؤا نإ )رد نیفلا تن,

 یی كن رلدرمطح باطلا ن رعرد.هیع ازالا ةعبر ن رع تان یم

 ای حانو نت ییرعلآ یعنی لیفت ن: مالا نزع رول وا لصتم هدنوب

 ۱ كلا (بااغ ن)یوا نب بک ن, یدع نب حازر ن طرق ن هللا دبع |

` a EDS 
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 | هع رك تب (سالا نع نيفامااو ظيفلا نیبظ اکلاو)نکر دیک و رلرد روپ

 دیه وب تک كاپ هر و ادا هجر لوا سم اکا یدیا زررو-تءارف نس

 اد هدنرلقد راو ۵-:ا زیم كهدا لوا راب دلبا م رج قاخ نالوا ربارب هنج

 ق هربوق شرب ماما هن رط اخ بوقیچ رشط هسیک لواو راید روی
 یضر نب دباسلا نیز یدتیا روطخ ی هس وتو قج هلآ ماقا ندو
 قالوا هدنب نس رکا مشادنرف تب بودیا باطخ اکا یرلت رمض> هئع ہا

 رکاو مردنا راشغتسا هن رت سطح لاحت قح ندن آ ن هسا كدلب وس

 یدروب نودابا ترف۶۰ نس یا قح هسدا دل وس یایاواهدن

 حدبمو بووا ندنطسو كنم زوک یکیا كاما هدک دتشبا یوب مدآ لوا
 لواو مدلی وس ینایلوا هدنسهدکفح كنب هکلب بواوااشک نابز هتساتثو

 ناب ناب هک لوا ثیدح *یاور یدید مةكس و قحان هراز وس

 ملسو هیاع هللا یلص هللاو-سر بسد رکذ) شعد یدبا بلاطیبا نب ىلع نبا
 هبطاف یر هد لاو كن رلت رمضح هللادبسء (هنع هللایضر هللادبع ناوهو

 یکتا كنرمض> و (با ط1ا یعنی )رمهودگنی نارعن دناع نورع تا

 ماش ےش اهیر دپ كبلط)! دبع یاس كم هست بلطادبع رد دا هیش

 هرکص ند-افو كرد بلاط ]ادع بودا تاقو هد رغ ندنناواضم

 | ماع ن شارخ ندا ند ز نو رع تط یل یسهدلاو هدهرونم هنده

 فم دبع نب بلطء یسع ید ا شاق هدناب ك رابه ا نب یدعنب معنا

 لمس ادنرف میا نوناو یلطااد,ع ورک ندردامو یدرو هر هن ده

 هل ب لوارا وت لکرد هدهکم كم او هلج كنو مکع كنسنب علوا

 | دنعیدیدنس رواوارادروخر هلا قلصاوم كراشعو براقا لهدیک ربارب

 تک ع4 کم ب ول وا ف.د راکا اکا تےعاظا هن و كس تل طلا

 هدیژنیردمهدن مته دبا لا وسو دردوک قجوجوب نکیارولک هدلوب راد
 هسدلاو هل> هبلطاا دءعیدادالورت هل زمم هک یییاقات یدبا رد مدلا نولاص

 یلاوحا كن هنموقو یدتروطوا هفاتم دع یاتبا ساع نور دیک هرخاف
 كنا باطم هدش رط یاشا یدر و رخ غد داوا یغوا نعشاه نیل

 ٩ هي هم رکم هک رلاډ د بلطاا داع ےنچسا یم دنا ودد ردد دمع مب نوا

 | هدنشاب یدیا یبحاص لاج نسح تباغو یدنا هدنشاب رکس هدنفو یکیدلک
 رکی زول ردتعلوا ۳ ید دا بش ندنعددلوا لو ضا ددع ر



 سر
 زی اس سر سست سا وب سس تو سس سس سس كككك سس سس سس سس

 رلپ دل وا عج هد هعرکم هکم یرلذ رطح نی دب اهلا ناز هلبرلترضح

 كنب رلذرمضح هیفن> دج پوشان وس هدنان تماما تف الخ ناتا
 ندبنغب دلوا هدابز ندنرلتربضج ن دیبا نز یی رق هب ىلع ترضح
 هبیفذج دم ندیاعلا نیز یدلبا داعشتسا هتعردلوا یھ لیودنک تماما

 2 ابعاد ورم الا رع> وش هغ د داوا یقامعسا تماما 2 نف ند کیا ان

 عرفت ندن راترضح یلاعت قح ادتا نست ردیهح كن ARES هارد |

 نوسنا تدا مش هکتم اما بواک .eR هلن ازاو

 نددوسالارعح بور دا اق تعدهراعد یراترمض> ۵:۶ هللا یضر یفنح دیدید

 هللا یضر ن داخلا ن ز یدهرب و باوج کا رج هدک دلبا لاوس
 دوس الار لدیاوا ماما نس رکا هن رل تر ضح یفنح د یرلت سطح هنع

 هلا اعد هدنیس ھل دب الا نب زی هل دم یدروب یدردا تب احا کس

 كلایصواواينا هلا باطخ هدوس لار بودیا اعد نیدیاعلا نب زرللد روب

 لع ن نیسح کم تا نیت ھن وصع> ها ندا عضو هدنس یتفاشیم

 "یی رعنا ییغدلوا ےک ماماو یو هرکص ندنتضح ابعذع هللا یطر

 هدننروص قعوف ندنر دوس الار عج هدنرافد روی نس هروربخ هزب هلبا نیبم
 ىع ىلا ىلع نب نيسم ا دعب مام الاو ةيص ولا نا هللا بودیا تکرح
 بور وطو رہک هدک دنشیا یئ وب یرلتر طح یقنح دڅ یدید نیلا نا

 هب دم یدل وا سم هني رلترضح ن دیاسعلا ن ز نیسملا نب ىلع تماما

 بولوا لصاو هرانا جک ره یر هیموب قازرا یدیا راو مو-ةرب هد هرونم
 یراترمضح نب د اعلا نیز یدیا را زب نکی داک ندنفرط کوک رانآ نجا
 كنرمّش>لواهدتفولوا هلغلوا هه ط ءم ىر هيل ل تادیعا هدنراقد رونی تافو

 | دیه یولعلا دع ی نا دج وبارلن داوا فذاو دن دل وا ندنفرط

 هبا هللا یطر نیسان لع یی رب. ن دت لها نوک رب هک ردیا لقت

 یرلت سضح ند اعلا نیز یدلب وس رازوسازمنانویدنبا افج بواک
 هزکصن دک دنیک م دا لوا رلبد روب توکس بويعا تازامو هلباقم اعطق اکا

 کشد داوا ربارب هرس کم رسا هتع انجن نالوا هدشا یرلت طح ماما

 یس هلجج كنب یضاحرلبد روپ مب هرو یتیاوج تالجر لوا ات مل هدیک هدلاح
 تع رع بویک ینیلعد یراتیضح.ماماو یدسعا داسیقنا هنن ضا كم اما

 ) رايد روب (

 فلج بل اظ یا ع ند هک رردا تیا ور هل وس و
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 وندر. یا كن سپ كنور اھ یرلت رطح مرک ۱ لوس ر یدند یوق
 ماش من هت ر و ربخ ود رد زدش رای د رویت لاّوس ندلب رج ترمضح

 مرکآ لوسر هلل وا ن اعرف ید ئوق ناست ئه الابد روپ رد زرع
 هفیفع ے٥ا شیک یکیا نوک ی دب رلید زوج هبل نیسدن یرات نح
 رتدزود قدصا شک راد ی رغ كم رالدق و زلددنا سارت شات اپ وبا

 لوا توکس ندننااتب هلغلوا مّولعم هب هل-ج الب رک ئ ارف تشهد فعقو

 نب هک رید بودیا تیاوزندقداص ماماو رقابت ماما تم نب دم یدل روک
 ندنلتفكتسح ماها یرلترمح یاس قح هکم دتشا ندماها کما و شا

 افغ ت رلدلوددف كانك اخو توادنا ض اخ هر ذ كنا ععاما ےب ضط: ضو ع

 هک هل وش ردشانا نورفم هش احا ی اع د ناسلوا هدن رلټاود ربو رد |

 دکھ از كن نرنط> و زلوا دود رم الصا اعد ناثاوا هداروا

 بوس هنارع رادقم قو رک ردق هص دنا تدوع بودیک كرتاز
 یسز اف ناتاس رایذ روی رولوا هدازوهلضف رادتلوا ندنرع هکلت بول وا

 راد روت مدتشدا ندلسو هبلع هللا لص مرکآ لوتر ن هکربد ۰

 دبحا نم و هللا هبا نتحا نعو یتبحا ا٣ن میا ا نیل او نسطا )
 نم و هلا هضقبا یطفبا نهو ضنا امضفبا نم و ذی هلخدا هللا

 ردم رالغوا مب نیسحو نسح یخ ( همجو ىلع ر الا هلخ دا هللا هضغبا

 هکه سیک رهو زولوا شوط تسود یب رات وط تسود یرلنا هک هسک ره
 هتنجو راتوط تساو د ین آ یرلت رنضح لاعتم یادخ هت وط تسود نب
 هلدیا ضب اکب وردا ضغب اکب ردا ضقب هرلنا هک ہیک رھ رلبا لاشدا

 ردیالاخدا هم > هرزوایزوب نکیدتبا ضغبیلاعت قحو ر ذبا ضغب ناه"ق>
 هنع هللا یضر نیسطا نإ ىلع نب دب اسلا ن ز ثلاث مامارک ذ)
 یدنا را زر د جد مساسعلا واو نسطا وای دیا دم وا یرلتل ود هک

 جوازوت وا هد هرونف هن دم یرلتل ود تذالو ردن دب اعلا نز یرلبعا

 همچ : دنفصت یزخ الا یداج دوخاب و « دنزوفط لر اتعش هدنح رات

 نادنشنب نوا كنم رحم یس هب رحم هنس شب ناتسط تواوا عقاو یدک

 نتنح ترضح ییسع رد راشم رو+ ف: رشت یت رخآ ین وک رازاب ہرکص

 ندنرلو دنک ردشتلوا نفد هدفب یش عیقب یتیدلوا نوف دم ك منع هللا یطر
 راکت لد وس الار یی هدان ز ندنس هلج ر دشا وا رهاظتمارک ق وج ك
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 1 اب ر از یک وجو كس کف روکا د زوب ب االول هل دزوک هم 1 می دا

 ۱ نشه رو ۳ رخ مالتا هیلع لوسر مدد سرو 2 اح و منو شش اس

 زاید روچ ردمج تلو اة دک عاج وف كس بودی ارومظا قجود رب ناد "هما
 ومت یتلواهدعاح و مب تاواک هدوجو نسخ ترت هرکدصا الآ

 مشو هياع هللا ی هللا: لوسر نخ رضحت نو کز کر وی اع میلا
 لوسر هکمد روک هاکا مد ود هنغ اح وقف انور وتوک تن اب هوم

 ناو یاب یا وک و د شات ندن راک راشم مشب کیا كن زرقا مرکا |

 رخ اکو یدلک لیناربج r مدد زدن هک هرارک بلس ۵ ۱

 ندششب رت كناو زرد و داوا یملکوا منی وب هدنامز نیش متما ما هک یدریو
 نیلا نآ لی هدهد هللا یصر اضردنسم یدزونک قارظ ر یئ نفرد
 نسخ مدنشيا ندنسع تذ امسا ن هک رله رو ردیا لقت ندن رات رح ۰

 یدلک اد نیس فک هرکص هنس ر ندن دل وم كمتع هلا یر ۱

 روتک اکب یملغوا منب اعساان تورویب فی رشف مالسااوڈ الصاا بلع لودر

 را 9 لوسر مدر ول وک نوزاص هب هفرخ ضا رب راد روپ
 دنغ اچ وڌ بوروید تماقا هنخ ال وڏ لوصو ناذا هنغ ل و عاص مدرو ا

 مدید ردندن كند دلغا كنس او ینا لا دف هکر داع" یدلغاو یدوق
 هد وجو یدعش دنز رف و هللا لوس راب رايد رو مرلغا هئا اح كفح وح و

 مديد نونساوا هب رک بج وم قح هک دل وا یراط لاح رب اک | یدک

 قدر بد روم ( تع اش ممل ان اال ىدعب نم ةيغ الا ها هلتعن اسااب)

 نددابذعو درع باب راو داسفو یب لها ی ندنب ینج وچ وب اسا

 لات هجک اتش ےب یهورک لوا یلامت هلا ردکرک را هس رودلوا ا

 نیسهیع ویو ربخ هپ همطاف ندلاح وب نقاص اما ا هرکص ندنآ نوسخا
 ةن ور لد ندنغب دلوا هسخ ول زونه یتعب دمعلا برف هتدالو قو

 هش را ءان هنع هللا یطر نع ترمضح هدعب یدرویب نیدیع وق ع عاد

 هن رار ج لوسر نب هدلراقد رویپ لا"وسوید لدتا همس هل ناك عوا |

 باوجوندهد هه آیدتناراذک هم رط اخ قع وق برح یئ با هچ رکا مدعا تشای |

 ید نب یراترضح لسو هیلع هلا یلص مزح ین مرک | لوسر یدرب و |
 مالسلا هيلع لیریج رلید زویب معا تق.س هر اک دزو ترضح هد ریس ۱

 ئا كس سد كن وراه هفج وح دتا مالسس اکس رایج تولوا لزا |

 ( یوق )
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 ندو "بت لها كني رلت ربضح ملسو هباع هللا یی دم رازب ناک دداع

 یرلت رضح لاسعا سحر ورد شلوا راتف رک ید هتنصم مظع هدابز ۱

 یدنیک یدهلاقندا روا واب وس نس هل اف ردیاناد>ا ج رد ندّیصم ره |

 "ت ضح بوفاب هتسامدن هو ادعم ترمضح هرکص ندنش ست كلنا |
 زدمشمعبا تیک هلنا هسوکرب لفاع هدابز ندناو باوج رضاح نیدسابعنا |

 بد یرلت رضح نیحماماردشفلواعاقسا هم لسها لئادضف یدید |
 نینر میس یرلت سطح نیسح ماماو ردق هنس هب كنب راشاب ندن راتلو د

 هر اتم هی راد سوح لسو هلع یل اعد هللا ی بص مرک | لوسرردق هنب رللاع مدق 1

 هيلع هللا لص هللا لو-سرتافورا دهد هکر دبا تباور ثراخان هبعع ريدا

 ند دجسم بو-اق یب زاغ یدنیکیا با قیدصاا رک: یبا ترضح ملسو |
 نيته“ ولارماو یدا یفالخلئاوا كمنع هللا یضر رکیولا و قدقیح ه رشط

 بودک رب او هدنرلناب كس رلث مّصح رکبولا e FE هللا مرک لڪ ترەح |

 ك احو یدا رلنلوا ل وذم هلا ۳ حور"هقطالمو رور, حورەل کم

 یدیارانپوا نووا هلبا رامجوج هک لدروک یهنع هللایطر نسخ ت صح
 2 راتاود فد رش رطاخ بول اهن زوموا یتسح مامای راد یصضح 5 وا

 هز منی مش ناجیاو میزان ےبیا قر ہروے راهلیو-طد كجهدیآ بنیطن
 رد ل دهد مع د:- مز هلوااد-و اکسهک ناحرو روا وک نکس هک لک

 هه کب هیاضا رم ت رے > نہا ام هر اد ط صم تر مط > نس ردلکد

 رای دروب قیدصتیرکبایا ت رطح بوروب مست ىلع ترض> ورا تدر و نس
 ( ةسنطا لها باش دیس نيسلا هللا دبع ینا دیش طیس رکذ)
 هدلاسیج درد كن رعه یرلداود تدالو كمنغ هللایصر نيد ت ریطح
 رب* تس یدب یللاو ردش) وا مقاو یت وک یلاص یجدرد كل اش هام

 هدنن وک رازاب نالوا اروشاع موب ی هنس یج رب شعلا كن رعهو اراب دل وا

 هللا یضر نیسحو نسخ هکر دل ور ندرفهج ردشاوا عقاوالبرک عو

 هئسح ماما مرک | لوسر یدرا ردیا شزوک هد هلا لوسر روضح اممنع
 ىرلار طح :مدنفا اهنع هللا قطر همطاف رلذد رود صا ولد تّوطیس>

 مالسلا هیاعلوسر هدکدیدزکس روپ روسی توط یکجوکه کو یب هللا ورا
 هروب ود توط قس هتنسح مالسلا هيلع لیماربچ هدنوب هتشا هک رابد زو

 كننراترنضح مرکا لوسر هکر دب ورم نداهنع هللا یضر ثراخا ما راید

 بو و bE SADR SEC. E مرویفروق نادشاهم كلا مدروک شودرپ هللا لوسرات بوراو هن رازوض> ||
“ 
 ت
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 دو داوا د 43 ېد بول اا 1 لا نوسلاوم :u ںی سدس تاس خ

 ۱ كردارب هکم رو و ڻي هرا دخاکس نی هنس ماها ais هللا یصر هرب رهوبا

 "کان روم ردتبا نفاد هدنناب كني ردبینا موقوپ ها عباض نتبصو كنسخ

 تیاهن ید تغارفالحصا ندنهصاوب هرب رهوبا وید هجم وکو د ناف
 هللا لوسر ی“ تر ەح هک ردنو ره رب دابا نود میس راقم هديب

 نامز لوا هد راکد ت اداره كعا نود دنر اعد زا تاو. هیلع هلا لص

 هکنس رولیپ هديا منم هنوک هن ندنفد هدلوس ردزن نسح نس بوراو هناورع
 لا تابش ایس نیسطاو نسخا )ندلسو هيلع هالا لص هللا لور

 1 ریز نودا لاعقتا راه طا ناور هد نک دید مدنددآ یءددروب )ا

 دان هی وبن تیداحا یر دخ دیعسوباو نسسرکا هکنسردب از نستا

 مالسا هدریرح نامز نس یدرواوا عیاضتیدح لج: نک هساوا شم | 1

 فرش نولک انا ما هب ینودج كب لوا ندنس الواوا قرشمدلبا
 هرب رهو ا هدنکیدلبا ضدرعاولد رل,داوا ف شم هلرا یهانتااسر تیحاصم

 را هرکص ندیلدلوا ی شم هلا ناعای تورو تاوج یرلت ضح

 ۲ د یهو یدنوط تعود ی پد ۲۰ مالسلا هیلع لوسر هک ان م و

 برقت رهظم هدن رلل امدزن یهکو  یدروس ندنتلودروضح یک و یدلیب
 هلا یلص مرکالوسر یضرغ ندنوب یدید مروا نس هلججكرانوب نی یدلبا
 یدنا ضو ممد دهن درو دیءود رطند هرو دن دم یتاو رع مو اع

 هللا یضر نسح نیم ومل ارم هکر دا لقت هللا تاور ندنردب نویم نورع

 ندا هدنناب كنهب وام نب هنيدباق بواک ةننارمش كن هبواعم"هئع هللا ییصر

 هد ا ر واه ید د نوسلوا تناس تبحوم ۹ دعا تدای» توئوط

 مس هک ابا نتامس راک ۹ هب واعدهدن راقد روم سواح

 نادنرلت رمضح سابع نا لا طاق بود نواس او ارت دن ن دتا ع۳ كف دقروق

 نا ید د یکدتشبا نکیدالا اقتراد لاسعرا كنيلع نی نسخ هلبا لااوس

 راد رویت (نوعحار هیلااناو هلل نا )یرلت روح ۶-۵ هللا یر ساسع

 E هل وا ی رلم ولم ییلدلوا داعش یدوصعءو ما ص نت هب واعء و

 / نت 3 ول نسو زاوا ا هلا یتافو ك: > ماها ت ترضخروقج یرلفج هراق



 ۱ قدس رهاظدا رف هواء« تاره لو دان کی اکا نیو دم نر ساق

 نسخ ماما هکر دبا تناوزراک:نیرنز یدلبا تد وع همر ماد بودا )یر

  فیرشت یابد هدنفورش نا طهر یسهنس یبعجوا كبر هنع هيا یز

 دةس ەد اب كه ع هنا یصرنس> ماما هلب ۱ مد درر 5 هکز د نع! نا ربع

 : یراب ماه ماما هک دل بند فلا لدا شهروطوا دن شوق لآ نود ڪک

 ۱ هدنوسوو تیفاعالوم بابک لو راوی ها لاوس ندب هدر

 هو یدندمردنا لا* وسودع)
 وس نا نک هت هس ؟لوا

  تال "و تالا

 یو یو هکم td تاد لوا ھے را دروب نکداراو ییاکما

 0 ویا رام توس ا لو هدفد جاقرب یدشودو ید

 یصر نیسح نره مدراو ھن رلت رابز هی نوک ی مارا یدروج ردو وب

 ّ یدعا £ ؟یشاو کس مردار مب توروطوا هد حوا یان كَم ۰ هءع هللا

 م اک لوا نرکا یراق رطح هن هلا یضرنس> زاءهدروب ردندو ۲ كناکو
 نیسح مامایدروب نس رو داوا لاح ۵4۲: مەشلارربو راکش یصنعس نالوا

 ص م کب دعا نظینیاو رکا هدنرتفدروس ميمرداوا لصتا یراترضح

 ی ۳۹ سجا رکارد هدابز نددح الو لاکن تدش الايدا >|

pet ترضح هیوا اههرک ودنا دچ یا یدروبم اوا یار هئسلوا ۳۳۹  

 مهرد كم ی کا بور داو ك رخ هثعشالا تاب هدف یسهجوز كسح

 دد هلا لو دن-م مکیدردنو-کو برکا مرد وز هدزن ملوان آومری رب و

 یدردنوک لب دن رب ولد ها رلیس روع لع كاا > تربضح ةرشامملا

 كماما ترمضح بود |.تکرح هلهجو ئالا كاهیواعم,یجد ی.هح وز

 لیغوا بوزو مرد لس یللا هر و دود هب واعم یدلوا ند-مجو تافو 1

 یع د زرد تروعر بوءلوا یضارد زب هدک دانا دا صكعا قەد

 مردق هه دنناب كب آمنب هدنا یب هلءاعمو هلسو هیلع هللا لص هللا لوسر طبسو

 هام هللا یر نیسح نسح هک دیاتیاورمزاحوبایدریوباوج وبدرواوا
 كنب رات مح ملسو ہہاع همای - هللا لوس ر ېا كمر د: تب بودا تیصو

 هییارولواقوخ كارک ود ناق بولوا عن اجهس و راک رکا تبانفد هد
 هدق داوا تح رزاو ج لصاو هلع هللا یعرنسج یدد هلا نفدهدق رع عیب : /
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 أ ماس# ابیط و رش ود وجع یک دتابا تو دنا ۴ رکنو ےظءد فی هدابز

 أ
 بس نوا هرکص ندن و هساع هلا یر ندس> ترته> یدرداارحا

 فان نح هد هطاتصم ناوآ هکردب | لقث یمدش رای داوا هدناسی>
 | بادن رک | هثسح نرمطح هبواعم مدنا هدها شم ترڪ > امنع هللایضر

 راهطا جد هد:تسارا كقلخ هەوا نگیدروس ضبوهناکب یفالخ او

 فارمذل یره هلع هللا یط زنسح نیمولارما هدک دد ردا باا گم روب

 رداوقت یسولا تباع كفا ودالةع هکرلیدروب هرکص ندانئودج بورویب |
 كد ۶ فالتخا هواعو ن هک هد ماوو ردروعف یسوتکتباغ كغلفجاو |

 اق ك النشا لّسها نوعا اندو مدلب دا ترم ۹ هب هب وا هم ی یدا ےب قح

 مکا نتف هلءل یردا ناو) ر دتما حالص مدصق مو مدمرو ؟اوریکود

 تیاده هرس هلیا نماد حا مز لام یادخ باتچ موق یا( نی لا عا
 || مس هنسلا یدلبا هظغاح یتسلوکود لرکناق كس هلبا نمرخآ مزو ید

 هر یرسع كنعض وم قحو مدرو هئاها ان یرهاوب هک نکسردیا تعال-هاکب :

 مکلذتف هلل یرد !ناو) نوا كنا هلفلوا حالصا مدارع مب نکل مدیوق |

 كلور و اعم هدفدا ؤا هدیسر هلو یس هب طح كاما مدد (نيح ىلا عاتمو ۱

 ی. هب وا« صاع نی ورعاهدق»یدید هلرا لوزند اباد روشدب بویلاق یقاط |[
 نکی دا ملسناکس یفالخ بوبقوا هبطخ كاسح هتیلا بو دیا كب ره

1 

1 

 | ا هرزهب یایوس روس قاقو> هک ردهدارب نسحو ردمزال ی شا ناب

 كن هج یییدلوا تف الخ لباق كذا هدننعح ناب کیدا عاسد یقالخ

 كنم رلت ر نسح ماما نینم ولا ما قدا س ٤د رواوا مولود ةد

 هدق دنلو|هدهاشم تح اصفو یتا نسحوناسل تقالط هدنس هبط خو

 شع ا تءارف هبطخ ندم اما د هیواعم بولواراسم مش ضاعن ورع |ا

 هت اح هرونم هنن دم هنع هللا یر نسح ماما یدلوا ناعسد هدکیدلا بلط

 هدداوتت دعب سکن دعس رلردتناتع- هبه واعم ییاصصا هلج نو اوا «اور

 نوتکم هد رطكنا هر واد یردنا عاتما نده توروطوا ها ا

 یگ انو تع اطا عبو یدتا کفر اتم هوس کن كاا ك نورد وک :

 ك كس هک لوا هجوم 4 هک ارط مث ك ا تز * سس یدلناراعش هب ود کی وق

 ید-تار و و |متفضارک ن دک ارط مر ےس اراو كاوا طم هنر ه 0

 ( سوا

۱ 



(ro ( 

 ن یا ست اب کد تا ساز ستون و

 توئاوا صرض ۵ه اشا ترمه> ی الصاح و۲ ھم كالام ص») و يانا

 هللا مرک ىلع تز 2> نە ولا راو هلب ر دن وک 4 هروم وتن دم ۵:بس ره

 لو هب واعد یط و رس ول دعا هود زوس اعا هلو دوب ا ههجو

 لر و دک ی اومو دومع هلا اعلا روم أم هلا دم ندنورط تودنا

 EL رکو مالح تنم اه E ہلوا لوم ع هلا یعد نسح ترمود> یدلنا

 هللا یحر لب سهم ماما كا تویلوا یحار هد سما ءامد کفش یان

 كم لح ا هب واعم ن اند :رلل ود هنط اب توقو تیچب ی زلت سے درو

 یخحار هک رم ضل وت کا 2 الا ۱ لها روماو د روط وا دب ل ےہ

 ماما ۵ كر , رلود روج مرد 9 ےک: ۱ بوت اش و السو تولد ملوا

 0 مدتا ملا هر هر واسم ی« E رو = ی روس ۵:۶ هلا ید نسح

 ۱ هسا رواوا كتب ون كنس هک تف و ره هیا وک ود ین اق دج تما 1

 || یتحالص كما كم دج نب تبا هب راع هلکنا نس كهسیا سا هدنفولوا
 2 وسا لن را رطح هیع هللا یر نسح رل, د روج مرروک هدلص ویشا

 هرکب وبا هک ردتلوا سو م ع اع ہللا لص هللا لوسرلودقادصم ی تا وفن

 فد سا یرهت# سو هیاع هللا یلص مر ۲۱ لرعر ترمضحنوک رب ردبا تیاور

 1 یدنا هدنرلناب هنع هللایصر او بجا تر صح ںیم ولا رماو یدبا رل ڈیم روج

 تورو: هیجول ENES ترمصح هاک و هقاخ یی رل زود هک مالساا هاڪ ل وسر

 ل 1 یراترمخح لاعتم یاد هک دیاشو ردمو ر ورسو لس ماعواوب ےہ ى

 لص مرک یبت هدیآ حالصا سس كنیطع هور ؟ ییا ند: ےلسم هلا یاکرب

 راب درو سع هره واعم ییح رصقح كنود: 2 نوګا كا حالصا تام

 نینمتولا ريما هکر دتسآ قاع قيل لوا ںواک وشر 8 EE تربوح واع

 یدلبا مرج دنکیب هدنا و الخ لسا 1 هبم 2 تروح نیسح نترهع>

 بول و دهد دن ا یش هکم رسا ن =A ترصح یردار نس> ماماو

 رز تنر E نی درج ما راک هک ا ها راوتسا 4 ۱ س طط ی و2 كت

Eتب اف هدب اب وب كن ردوا اع ر دار ںاسح ترمه هلن رلم روتی هک رو  

REGریار بود وا ار ۱ =| تع هال تیام رادد ی وه توکش هدکد روک  

 هدن رلت) ود قح كم اما تروح هب و ۱ نوا وا 3 دهن رم ماش
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 قتلا دبا داتسف ی اشلاو ه-ف وسجرا نداناج نیفل اس زوتسوب
 هسشن را او تو رم ڪڪ ها ر یر قداح نالوا هدننماما یود نوا

 ها یر نسسح ماما نرم كاا قاتطر تسح توشودداسد

 علو تيارا 1 شا نالوا هدنرا لود هر هل ا حورج هشرزوا منع

 راب دل[ نین کج ید ی ا در نالوا هد رلک راسم سود تك رمضط واو

 مان رصيد نا راند روم له هل. رب هعشب ندلح لوا نھ تریصحو

 نه رث ان كدجخ ز كن دلغم روا هلب | نح یی رات سطح م ام | تحت دن

 نویقوا دیط> هدنرلفدا وا با تو ه دعا تواوا شارف ب>اصزورد اح

 زوج یمتکبا یزو زکب دنا فو ندادخ قارع لها یا رل.د روب |

 هک ریس لها لوا زکنا ممم هد دانا تد رغ ولو نکا سه ۱ هل سم زر کیا

 هللا دی رب اغا ) بودیا اب ن دس اج را یرلتضح لامتم یادخ یزب |!
 هل وعم و هدرا هبطح ولد زدم ووس (تسلا لها سش را مکنع به ذیل

 مالک وب كن رام ماما یسهلجج ك دجسم لهاوراید روی رازوس یخ |
 رصق كن یرسک ماما ترضح رل دل وا نازک بوا وار ًانم ندنراتلود |

 دیش یردب م نوک یکنود رداکد لود م رح e ند سس هک وسا وا :

 م رک لع ترصح رايد روب کس ردا ۵ هلم اعم وب اکب نوک وب زکب دتا

 ردارب ك يفعل ادوءسم ی لوس نالوا رائو کاح ل 9 رط ههو هررا ذ

 نسسلاتس لب >> درس لاس درح هدتقواوا قتلا دن راست ی هداز ا

 داب و ناد یسح هسا كي ولطم تورو اک کیا عا هكوس یسع ید
 کا دد زدک رک قا وا هاو ناما ند هب وام هلا هل تشو وو كعا

 ۹ نتسشعا مدآف رخ نحو هرن ا تکه نشو دما ل دفنا لوس

 هله اعم ول هدنف> یس هداز رتخد كن رلتزرضح لسو هیلع هر لص هللا لوسر

 ةا ئر نس نیم وما ریما هرکصا دز ول ید.د قسروت دا دز

 هنفرط ه واعم راجا ن هنا لع دوخاب ۵ هس قرع یرانزرم طح تع

 ترضح لالا تاب ہک طنش لوشرلب داوا یطار هعلص نوردنوک
 لاوماو هیادا صد تولد ندنا هک ات هدیا عل هنع هللا یضر نس> |

 كنودنک و كردن یس ونک و هر 3 ییکب دا دع و هدا ند هروک دم |

 دا تا علج رخ لو ردو هک زاو ه هروثم هندم هلا ىرالابعو دالوا

 ) هيلا (

۱ ۹ Tar سرم TT TNT TTT TAI TTT WRTETTEDE TITRE 



 اِ سس سد تست سنا تان

 ارفلا دیس اع هدا یر بااط یان لعن نسا د2 ییا ةف الخرکذ

 لال دتا: قلخ ینغیدلوا یدوصتم كا هیراح هلیا هیواعم ندنمالک و ||

 ح یر نم ا هللا یضر حوس نينموملا ربما مرج ال هلو | رسم یصالش-ا ۱

 نیس هيا ۲ ۳ ه3 دءهراو دهان صا ندشرط مب هو و یس نازک

 تعي دن رل انچ غ هللایصر هر واعم ماش لاها ام دوم رل دردنوک رخو د

(rer ) 

 (ییرعلا ییصعتسم نم جرم بلا یسراغلا یعف الا در ص۵ بابت ڪڪ نم)

 نینملارءانکر ار دبا تباور مجو ندالعو هعا راسو ینادمع)اءالمل وا ماما

 قلخ هرئصت دقدلو ادت سوب هح تجر یراترضح هع هللا یطر لغ

 رلیدلوا ل-خاد هتعج لنرلرضخ هنسع هللا ىطر نسح نینمولا ما

 هماغا نرضحهدنءس تلاحو یدا هدا ع ن دعس ن سقف ندا تعسادعا

 یدندمردنا تع هرزوانیفلاحم داسجو هللا لوسر تنسو هللا باثک اکس

 كماما رل دروب ردساخاد هدهالا فاتک یس هل--ج كنو یرلترم> ماما

 كموق لوش رار هلمزب نینءواارمعااب هکر ادد ندر ی هلجو ران ايا شرفنو

 ماماو رد راشعا راهش هنرودنک ینایصع هوسروادخ رلنا KES هندناح

 0 تاکترا وک صاو ردرلشع وتو ها ررهط ءارو یتعدیو لبه كفحر

 | یرلت ربصح ادل قسح هک زرد اديها ردرلذاب» لت قلح روء.او ردرلشابا

 نت دا شا تن (TS لا لر هم رل سادال: تودنآ ناسا ترصد

 3و لوم هلارکسع كم یکانوا یدعسنی سبک بواوا هجوم ماش فرط

 كنا هللا ر کس كب قرف یسودنکو یدروم هناور هب ورلبا هرزواقاوا شا
 هر ورلدا توروت فوت هام قلا هدا دمو را دراو هادم بوقی> ندنمعء

 بودا تعرب دا اددع ند هروک ذم*یلاها ۵و دل وا و وع یرلآود

 كاوه و هللا مرک لع تروح و یدالا لوز هدفدلوا لصاو هت لح

 تلاقسا هن رل رطح هبعشن_ هرم نالوا لاو هدهغرکم کم ندنقرط

aلرهرواعم هدهتسوا هردو یدرب دتا تعس هنسودنک ید یا نوردنو  

 ید ایسەنس یعترف كبر هروک ذه نسو یدرږ دتا تک هل هلا یا

 قلوافیحارا هکر لددبا هدا ادم هل. رلن رے > سابعنا نسنح ترضحو

 هح رک |یدتا اد ود ید | تافو هد ابع ن دعس ی سار هدنګا دل رکسعهرزوا



۰ 
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 4لآ نشابكنوش هکلوارمتیدبد ۴# لاا ین تراشا هد ال> یدبتبا #

 ٭ سوه د« نب هلا تربح شل وا ۴# سوک یی رازا و دم دیا تا #

 ۳3 ز می هادووط بول ها. دادا ومسشآ ید هګ دود روق 3

 ¥ مدآ ر ر هلت ۳ یر %3 مش بوح ا یگ دنر ۴

 ۹ لرطءت ی روس ییم ادعا ةا 3 لج هعا ۵ دباب وب ی دید #

 ۴ ما دعا نکعهددساوا ناهز ۶ مالا تبا هلبا تخ الوا#

 * ها راک هلبا لاوق كاعد ٩ هما رازا هلا نویس نکل اب ۴
 36 یدتبا تام دصف یدعاح # یدشا تیاعس یسادعا دیاش #

 ۲# لا وجا ل هسیلک ازب هله ۶# لاوفا بودیا قاط هفح #
 ۴# كشینسارجورواواشاوب # كح رک هسدا راه. زوسنال- د#

 د# لئام ر دکد ه-ط كي رشه ۶# لئاف بدا ڪڪ هل وار دلج +

 ٩۶ تاذ لوا هلك“ لاثما كب وب # ۷ ۷ هاب رطیییخ ب ويلوس ۶

 ۷ مادا ه دلوا ی دابا هیسبح ۶ مازا ند اا 3( ±

 *رساا هر عا رق سيح شلیا # رب دقت نی نکناهدسح نر ٭

 #ر انج یاصو رب دد 2 #3 زاکردنعب هفهادعا قبلوا #

 % دازآ مدلوا ندسج ید نر # دادما مورد قادص بویلبا #

 اک لی م دا نف تافهد # لیکم داوا هلا رد کت هج رک #

 :Ee مادنعسا a ی دما ۴ مان و لوا مدلوا#

 3۴ رتسو رس مدیارلبا لک ۷ رک انکیاردبا تم دخ اکا ٭

 # نامهممدلوا هب وکر دهکر 3۴ نامزیدالاق هفلعمرا وه رهش

 9۴ تک رح م دنا هتنسوا هت رب ٭ تحاحیاصق هدو داوا مز ال #

 3 مارق هلبا نفاص لب وک رب یدید ۶# ما یراک توروطوا نکنارلر او

 ¥ نفدم ار ز هنیم رب یدلوا ۴# نکسهو هک هشرا هدر دداا 3#

 36 فرمشل ید ولی ددا نکیاكي ۴ فک كنایدیازوند هنمساچ

 ۶ نامرف n ا مادعا ی دلوا E: RS گیاه دن ویو

 9۴ ناس هدر نارسس ید ییعد * ییس هد ره هیهنت وترلددموک #

 ٭ دتبا شوا لر هام مرجال # .كلدتاشیچ كلا هنب زا نع نس #
 نا اب ی 3 نەک ماکسنهوا یدلک همدان ۷

 ۶ نامش هنیراوح ی.دنشبا یب: 4 ناروذوب بع ك هع" مغ دقروق

 %3 بید اد روا اهصح ندهص3 ۶ (بیل و )ردلکد هلا قا هداس 2

 6ن
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 4 ہلا اد اراوطا م د ره ۶# هللا هت اراذک راک بوت ارواط #
 ۶# قید یاحو یرغیدعا 9 قیدصت هفیلخ ی دتنا یک دص #

 + كناند كننطاس بود اكر *# كنامادلحا كن 3 یدلا #
 # لب زنم دل تکسام رلددشرا 6# ليحل هنانتخیجور یدلبا #
 # نامرفیدنا یدیا نوک ییدداوا# نآزد هفاح ی دلوا مصتعم #

 # مان صع هلو كةلبام * مان یراک هئلوا كة ىك #
 9۶ سس یدلواکن ازا عو ۴# بکە مهانک یدندتویاغا #

 %3 ردة هد رها لوا ی دا # رض دن هدر أ رھا مدعا 3#

 9 اص>ا له ا: کو مزج م مدیا 3۶ امد هقیاخ یدند ن ود یشدا #

 ۴ قلاباطعو ناسحا یس یا ی دنا شابا مرداد #

 3۶ هد ردلوا نکیا شاو ۳1 + درو ب ووا هل یف #
 ٭ كادتنإ اعلا ییفح كمل # لادعا اشف ٠ب رارسا كنا #

 ۴# ہرذرد ET جالو فطا *# هرڪر مب یا لدمروک #

 #3 اکس هسلا سعد یرارماونوا 3 اکن ی دسرولوا قلا لب وس 3#

 9۴۶فرع هدنمدخ یبیدرواللو 3 فدرطد مر یدلنالفن هأب و#

 + رطان ی دتا ه راک اتفح یا # رفاور لر هیلبا كام د #

 ۶ اکب یدشمروپ هکنمدخ هره # اداهرزوا صواخوقد ص مدابا#

 9۶ رابکی تن اخ هرذ مدعا ۴# رادروخر وند هکاب مرولوا #
 ۶ یاعضامدیاردبا نالصاح ۴ فالناندکر ها نس هح ۴

 # لاسشغا شا مراد ین آ ۴# لانمولاملر هند یدلوا عياض
 9 قرس هدنزراو مدنک منکر 9۶ فلئو قرص منشا اس وک #

 نانزود وسشعاهن یدنا ر ايب نادانلوایدبا هثابدب هکنوح %

 بت ۶ وا بععرد ۶# هه اتسفا ساب داانا #

 نامه ىدتىاتاوج هنو لا ۇس هئ # منامرفدلوا هعراضحایدنیا ۶
 #3 اا یدتیک هب هر ۴# لدطاب ت رفاک یه یدید #

 4 لدنیک كد نبا تالزؤك نان # ك دنیا اسم کوک 3#
 9 هکشدا الصا ۍدیغ ول فد # هک میش ما دا-ععا ۶

 + نعمه نالوا راک رد اکسس ٭ كم مدلول ن ردنال داب و

 9۶ لای داوا نوڪ هر دغ تع» 3 لاثم دزد بودنآ تقرس یلام##

 ۶ عهربداوا نوحاقلایموحوا 3 عهدنا تربسع ه رارخآ یس #
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 ٭ قبق دن نم هلبا ك سما مرد ٭ ییفعل اب صد هیوا هن
 3 ردن ه دشا یب هللا مگیدید ۴# ریما هتاوخ ویشا بولوا داش #

 # لاج لام هناك ا ةسيفخ ۴ /ىلااوحاإ لمصتعم هيوا هن #
 ۷ راهطااسعع هب هک هلا ۶ راهن زرامش ز یر سوب كل #

 %# نفهردات یااکا یمن یدید ندا فرگیدعیح بول وار #۴

 +¥ هیاس ن وبا یدنوق هاب ۷ هب اه رس بک ی رک هکبلا 3۶

 3 لایق زولب هلوا دیفم هل 3 كسفیق دن یا و مزال هب #

 ۶ ن و.غم هلوا هح معتعم ۶# ن وام قداص یتسیدلس هکنوح##

 ۷۴ اتد ردلکد ه دلاح رب هکنوح ۴ اض مکحرووا هن هک روایی ےک

 % هاش هل وا ینه اک رد لا + هاك ات هدا هل وا مد تعم ۶

 ۴ هلل وس هدنشدا نوسلوازرنحم ## هلا فشک اکا یرسوب نعل #

 * تأرج هسوک هنقح نر « دیا # تکرح هسر دیا هرزوا زارتحا #
 ٭ هدارهشمههلا هاش رول تروق # ءدازآبولوا ن د24 هلج #

 »۶ راہظا كل نارفک یدتا + رارف هدک انکشدمعوب یدر و #
 %3 یراتفک یکودید هقیلخ بھ 9۴ یرارسا هیت یدلب وس #

 + هبا تب اعز للاب هدقو ۴# هلا تق ادص را مظا ی دید #
 ۶# نار اكس نوسلیا نظ ءوس ۴# ناهن كلو رد رارسا هلبا #

 # شاو تح ابق اکس كنعد ۶# شلوا تیاعس هوم ام هکنوج #
 ۶# مانلیادعا نوسلوب كحهبد # مارخ هلئریصب هلا نی ز دعب #

 ٭ لرادرک بودیا نیس نە # كراوطا بودیشبا هفیاخ یه #

 + نال دلطاب ههیجزوس نالد *# نا اكو كش هیلبا هک فح #
 ۴ مارا یریص هنسفن یدلبا ۴ ماع یلاوحا يهنعمبودبآسوک#

 ۷# موجهدننوردو نور یدا وط ۴# مو یدتاردکو حالا هجرک #

 ۶# لاحردكرادنیدتبانسهراچ # لالم راهظا هجهرذب ویا #
 ¥ ادص ارم.ارس ی اغ ی دحا # اناد لو | یس و د نک ب و دا طص##

 ٭ نزک د ع یااکب افح یدید ٭ نیس یی راک یویلبا #

 36 مع هیلب وس نی رب هدکیب مهسا د 4 هدا لیص فت قم دخ كويدا #

 9 لدتا راد-ا یمعط توق ۴# كدتاراطخا بویلبا فطل یب ٭

 + ساوسو هدودع بلق مرعوق ۶ سانشراک یا هلباكيآ ر هدنن #
 ۱ 8 ریس جست

 ( بوئارواط )



) ۲۲۹ ( 
xama Ras دما نا تحت SATA اعم تی یی ROY Fa 

 هد , یدلوا ماع تل یدعس دنا ۸ مالعا ند لع یدرد كل دار

 کا یرل:مّصح لاد قح م هدأ ۱۸یرازاک هل ااعد ئ عا هک: زاس وب قلقس

Eیدروب نودع حاتحم لر سو نوسشا ناتا  

 هدئس هفاک كمر ع تدمن هکر روب هل یا نا نا درک س باص تب ۸ )

 نارا طب نامتو هلاک قح یار ندنزوما دیعرکا مدتسا هب رج

 تنا مد كلا هسیاردا داععا هاو ام هد رها لوا بودیا لوع» هب یرغ

 نیلاعلا بر قاری | دبع رواوا یچانم هت زرو تدشو تنو الب ی رالا

 ندناقولحم ب ویاراععا هقح نشا داقعالاب هتناسحاو مرک كن راترضح

 رولوا عام هرزوا هجو نسخا ی ولطم ها نعا هاچ اعماق ار

 1 یدعدو عهدت ساب لیلا كەر ر د تقوو مردیا | ار یه رو

 : ر.دلک د تص نوا نادا داعع۱۵مللا یرسام هکر دشلو ارهتسم دیاد

 ( هم وطنم تاکح )

 عهد یامح ت اف اکم هک ۴ مھيا ناب ه صقر هلکد #

 ۶۶ لنارود ی دنا یکح تبون ۴# لار ناهج سابع لآ #۴

 ۴# تدم لي یر ندارما ۶# تمدخیدردبا هدنلو دوامه #۶

 36 فیطان ی دردبا نومآم ینا # فی ی دا رولتند هما وا #

 9 هننراد>یدناشکاههاوخریخ ۶# هتناود ی دنا رولت ده #۴

 3 یدنا فراع هننزو ما كنلود ۶# یدیافقا و به هسارارسا هک

 ۴# اهذا كن و رد سس بوبا # اهن نوکراکا نومأم ی دید #

 + تب و نوکر اکاردکح هلک # تبلا هدکلف هسا راو یرع ٭

 رکم هک" ز هللا: یدصق اکب #
 + شدتفن ها یئوش راو ی یصا ٭ شی دن یدتنا یش وک نح موب

€ 

۴ 

¥ 

 A ۴ نافرع یی متم م ر داد هک

% 

 ریس هرب دعن "و ام بس كح هک 3%

 ۶# ر دکم وتکم یرمس مر ولی ٭ رد کمولعم اکتس م داسععا ٭
 ۴# رو ددم فرص هلق ملا # رومأم مدعا نس ن هشیاو #
 3 مب اض ر وا وا م رداد افو یب # منامردقوب هدا كجرک هض #

 %3 اشاح ندک۔اوة ید د بو و ارپ 3۶ الاد ف.ع ین ول بو دیتا ۴

 # رواوا ىة رفاک تالوق نن * رواوا یقزاسح هیاشفا رس #

 نابرق نوعاوا هل و كن به 3۶ ناهح هلحو مصهتعف كرداد #

() 
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 ? SISTAسست ۲

 | كرا هقوشءم نوع رطاخ كنب را هقوشعمو هب وب هکر دند هلوتعوت تاب
 هنرذع لک ردد هگشاردرلنبع | ترامطاخد هر ه..و یا یا وا بوسام

 روس ها نوم ام هلک دید رد 4 ییب رج 2۲ ر دع كساب یدو ج رگ

 نی رشو بادآ نسحوب هدهراجو یدتا اح تباغب ندهیراج بوی هاو
 ناو ردنا قیاو یعو قسع هدک دروک لئاضفو تفارط ردقولو ییاطح

 یدلوا

 بهذم یدل وا یلوتس» af د الب توددارومط یبراخرب ل تراکح (

 ردبادع ندنسا رحآ هاف یال یسودنک بودا دیاوت هر ھه طمارد

 تو دنا لنو یهرشآ سون ندنع < زاها یدبارلبا د هلا مالسا راهظاو

 یدبا ردنا ك الهو لو یافطا كحوکو راراب یی رلذطد لرلتروع هلءاحو

 ففلخ ات هدنهاب ید مم ینا دع یلغواہرکصذدقدلوا مجرب ناجموق ره

 دشا ندنردب هج او دمآ ناحدایو داتفا ودک نولوا نیشداح هتساناب |[

 هلب ارهاوحو نوا یفأرطاو 9 دمقر هنب رزوا ك ریق كن ابا بو ید عج طا و ۱

 یک لها بویلبا هت وا راهدرپ ندریرحو قٍلع رالیدسنق ندنوتلاو نوبارت
 نەق نالوا یس هسال ڭا هلا منه ندتعا ج توراو هر هبط ٥ے ہک :

 ی هبقلوا بواک هلا لاوما| یال ندغارطاو یدل بارما ینیرلعا فاوط |[
 هداوطهډ ولوا یرادتفا دوخاب رولک 1 هیمروتک یشرب یدبا راردنا فاوط ۲

 خدو روعت و قسف هل مح و ول یدبا ردنا لف یراهلوعم لوا دسارواواراک ۱

 ی رللاوحا 2 "یلاها نکا لود تم ها امد گوسو ناوسا یسو لافطا

 دابرق ندنلاطم كموس رھ توژاب هولا ی فود ندلا ج الص ناطاس :

 لوی ینا د.ع موس ص یلعوا و راخو یدتا ی یگ ںواک جد

 | رهاوجو لام کود هود زو تلا ندنآ بودا م ده نس هبق كنرام كنعاباو ۱

 یدلناحارخا ییماضع تو دنآ شان برد كاحراخو یدلبا ذحا

 هسیلع وانت ىلع هلاتاولص فسوب هك روسلوا تاور ) ||
 را 2ے مالا ھا بووعا 5 درسا نا هلا هار كن راد رطح ز

 تال ید رشا یدر وص ودد دشا 2۱ زا یبددلوا هدنیفیک 4 سود

 ۱ هللا ند ينق مزال هغ ¢ رہ ەد ال٠ هدک دید ه دلاح یییداوا مهم 0
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۱ (۲۷) 
 سس ی

 داشنا یتیب یکیاوب نومام ندنغیدلوا هفبرظو هرعاش بیرعو بواوا یتبح
 (مظذ) یداباضرع هپ رء نودنا

 * ماهتسم كبح ینا ىلع # مالا كاللاو نومآلاانا *

 * ماما مجلسا سانلا ی جو # ادحو كيلع توما نا یضرتا *

 ردعشواالتبم هک وقشع كنو مجاهد توی منومامنب نع« *دص الخ

 ساما سانو ےہدیا تافو هلا كتبو قشع كنس ن هک نسمزتسا نس
 كردب كنس نينموملا ریهااب هدکدتشاا یر و بب رد راثوسلاف نسهفیلخو

 (یظنر) یدلب وس یراتشوب هک شعا قشاع هدانز ندئس درشرلا نوراه

 3۶ ناکم لک: ىلق نمنال-و ۶ ینانع ناس الا ثالثلا كالم #۶

 ۶ ینایصعق نهو نهءیطاو # اہک ةبربلا نعو اط لام #۶

 ٭ یتاطاس نمرعانوق هب و # یوهلا ناطلس ناالا كاذام +
 فرصتعو كلام همراینخایتعد همنا نع ےب ناسنا هوب جوا تایبا هصالخ

 یس هلج كقلخ هکر ووا بعت رابدتا لولح هح ره كملف بولوا

 هدنایصعاکب رلنآ هکو لاحمردنا تعاطا هرانا ن نکیاراردبا تعاطا اکب

 ی طاس كن و قشع ی رلق داو توق را هکر دلوا ی دس كيوب زرد

 مو> ص كنس نیتمولاربماا ردزرعا ند ی اطاق م , یعوکحو

 قروب تبع: نکتلود با: :> ىدا ی دقت ۰ هنس فل رک كنسیراوح كردم

 7 هدنکیدرد ۰ نکندروم E " یرگسفن هب هب e دا ےعز هرزوا

 مردم مرددا تب اکس کنان نکل نسفداص هدزو-سوب نس ه هپ راج

 قوچ كي هدنسارا كتبع یکیاوب شا هوست هدنتیب كنهیراج حوا قبح
 یردحود# درک ر دد نینمولاربماا 4 راح هدک دا هلام و دردراو قرف

 نالف ی دوصقم لصا لر کر دب مرواب یە راج جوا لوا نالوا
 ندنرلفدلوایراهب وب كنهراج نالوا ىسە وع یسکیا روا یدباهراج

 درب ن دلاخ یدنا شالا تبع را مظا هدهرلنا نوحرطاخ كنس هقوشعم

 هدنفح هلمر كنهب واعم ی

 #3 مح لجا ن م اوعلا ىنب بحا #

 ۴# اک اهلاوخا تابحا اهلجا نمو #
 كس هم ر و تب یکیوید

 تالکلا دوس اميل بجا ۶ قح نادوسلا اميل بحا ۴
 است تست



(FSI) 
 ا ا ت ا تلا

 م دتا باوصتسسا نمک كنبس نی ن دنکو دبا ممولعم كنق ال |
 لهاو بویم هلتروق ندنلا كب رغ تلم یدید ردکپسکح هدک لا هجا

 برغ فال هلسفلوا ےموزح « دغ یعج هلوا رخ جن هد-نفح مالسا
 هلا تراف س یادا بوراو هلارق نالوا سود لوا هلتراف س ندشناح أ

 ا غا یوزر وخوا الخ ر وات نف ا
 ظظح ندلاحمنپ مدنلکا هدنناب كجترفا الم كج دمرب بور و ماظن هلمجو |

 قلوا تباث هرزوا م السا ندو یدتبا تع هلیس هداز کیو بودا

 اکس بوزاب ہروص م تلم مالالا تالم نی تبا تماقا ه داب مب هلهجو

 یش قح هلواو هد هسا یدتدا مار اقوچ كود مردبآ لیصح تصخر ۱

 یدتیا ناسحاو مارک ا قوج كپ اکب مدر و باوج اء طق وید ردلکد
 كمزتسوک مظع صار اکس لار هدیگیدتا دا كعا تدوع نداروا |

 ید دزلوا بسم نوچ السمر هد امزول یدوس ربتعد صا لوا هک ردمدا ره :

 نوتلا یرزوآمدید ردهل وعم هب مع صا لوا بو دیا بح ندزوسو نی |

 ندنونلا ندنجما بوچآ یییدنصو یدراسبج قودنصرب شکلیاق هلرلحول ||
 لثاز قورح رکا دکیدتا جارخا ب وتکمر ندنادرحو نآدرجرب ساب :

 ردنو اک یدیا رلشع ا قاصاازب ندر رح هنس هقرا ل دغاک و نولوا |[

 زک ربمغیلرسوب هدم؛دید ملی هت مرویروکی دم ید د نسمرولی |
 ردباتک یکیدردنوک هرصیق مدج منب لس و هیلع هللا یلص دم ترضج |
 ییاتنکوب تالءو رب هدکعا ثراوت نالا لا تالم دعب كلم ی وتکمو زب |

 هکر دل وا تصور ندنفرط نمدادجاو ردا ظفحیسودنک سفتااب
 ضرقتم تطاس ند نه هلساس هگدلوا هدرم ظفحو دو مپ با تکی دکهادام |[

 رب ییاشکو ردنلوا لصاو هرب ور ندرصب نمدجات تصوو زلوا

 نداراصا یتیفیکوب و زردیا كل ربت هلیا كناو یظعت هدا ز اکا بو دیا ظفح |ا
 تئسو كتمارکو نرع هدمدنع م كنسرکا زرولس رب نجا نلعب درفر |

 نمزسوک اکش توت یدنا هتسلوا شمالوا مداععا هکت ادو م وثو هکلعع

 هللا كنا بودبا ذخا یروک ذم بانک هللا مرکو میظعل هدنن یدید مدیا |

 ن د-نیدلوا شلوا هدوسرف یف ورح هلبا تفو روم قجتا مدتنا كربت |
 مدمهلوا ردتقم هت ارق
 راتف کو نوعه تاغ هنس هر راح هدتمانبب رع هقلح نوما تاکح (
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 ا سه ویلوا یرلمولعم كنار طح نجا ماع هالا ناوضر نیدشار

(ffe ( 

 ِ الرواد ا نا یدید یعدتآتوعد قلح یرات رض سو هلع هللا یلص

 هرکصذ د5 د نود ا ا فد ا تنرضطوا ید. د ی نو توعد

 ھت ید:د یگ دعا توعد هنع هلا ید ر ۱: یا تر نالوا ےل

 | ترضحو رع تربضح هرکص ندرلنایدر و باوج دواد یا ناو

 باوح هدواد نا یدبد راد رود توعد ارت ممیلع هدا ناوضر

 || هلا لوسر اکا هک یشرب هدک دید یدعا توعد یسیرب ل ران و بور و
 | نکیا شم اعا توعد ممتع هللا یضر هع! را یافلخو معو هيلع هللا لص

Eكا و هک زدلکد ل ۳3 نس 4 دنا کک هد ما تودا توعد  

 1 دوخاب نسکج هردیدرار ولایت ارض > ےہ لارا ذم یصوصخ تاکی دعا توعد

 : كهسدارد یدنار ردنا وگو را روا رکححا نسکج هد یدر رتب

 لوا رمکلکبا نوگس مو گود 1-4 وا ۳ روخ e هدب اب وب رلنآ

 || لهتسبا رد یدیا لکد یرلمولعم رکا اشاج مث اشاح هللا ذاسعم ردع رطلاب

 | یافاخوکن رلت رضح سو هيلع هلا لص هلا لوسر یش رپ مکل نیا مکلاب
 | ےک

 م زلم هلا مع ما زا دواد یا نادج | هدک دید یدال وا كم واهم

 || ماركا هش نودیا ع وجر ن د داقتعا و هفیلخ قلاو هلغلوا تويعو

 یدلبا هيل یلیس هللا ناسحلاو

 ٠ روصتاا تلف ىب هک ردا لقت هللا دبع ن جلد ن دلا فیس تب اکح )

 ۱ هد ی دلتا لاسرا هلا 4 دره و هم د هر رعد کالم نوو الو ىٍ دلا فس

 ِ كل ولم هن رَ کلم نکنا 3 ا ك رعد الم هژدا bn ر هر یاشا توزاو

 نایلوا یاخ ن د زارمضا اعاد همالسا لها نواوا یدنعم تاغ تكحرفا |

 کال ۳ رب رکدد نالوا یسود ك رغ کالم تولک هعانو E ندلارق ر

 || تعافش ندلارف نالوا یتسود لوا نوصسهتیا ج وزن هنلغوا كلا یتیرق

 || ىب هل رج دناوف هدنفح نیس تیفیک وب هلغاوا شا سالاو اجر نسا
 | ربفسرب هلارق نالوا ىح ندنفرط كب رغ كال» ندنغب دلوا قج هلوا بجوم
 مزال كکلکقیک كنس هص وصخ ون ب رغ كلم هاکع | اضتقا كل ردن وک
 مدد ردلکد ممشلا ےب بودیا تفل ام نر یدتا فرلکت اکب وید یدلک

 اف نددعل نا | رب ه لود نیسم نل صم هد هاا
 2 E ۰ و aE 7 4 ۸ س
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 ۱ هدک دانوساناظخ اکب و درو دنا لا*وسودیدلوا دیهش یف لر هش طوب

 ۱ ءالعا ےکرھ ندز و ندزس بودا قفوم هیاوج ند یرلتریضح نیلاعلانر |

 | مدید ردشاوا دیهش لوا هدا یدشوا لثف ردا هیراحم نوعا هللاذلک

 تاو لزوک هن یجدرابطا د,ع تولد بوخ توخ هعاوجول م روعع روج أ

 هب وتحاو هاوسا زار تودنا تافتلا هزب روج هرکص ندعاوح ون یدید درو :

 رکژوس هدن راقحدب زو هواعمو ىلع مالا تباهن یدنلوا تقورا ما هللا

 ۱ هدیذ رطیع ترضح قح هک زد ڈوب هه.س و شش کا ؟و سود رد هر

 هبواعم یدبا هرزوا قحیلع نس رووت مد دردلکد ندافلخ هواعءورد

 تالو اده بخ اص هدناو-ج هدب یدرد هل ودول د ردة ساف دن رب و لاظ 7

 كي ندنناسضح نیعد او تاصاارزرد زناج اصق دیلعد ندنف رط روح

 نکا هداج ىلع ترضح قح یدالوااضف دیلةت ندنورط هرواعم هنفوح

 نالوا قلعتف هز هد هدلیو هز توتاوا روریسم ك ند اوج زو مديد ٠

 یدابا ناسحاو مارکا هتس هلج كنيلاها

 || هلارمعا لطاب به ذمر هفیلخ عصتعمو نود ام ندهیساع یافلخ تباکح) |

 ]| راف رک ید تماو ناعما یب الطفو العود ر دق ولع نارق هللا لبام |

 | یدافتعا لد طا لوا هدقدلوا هفیلخ ید ناو یدیا راشخ ناباب یی تتح |

 || به دعو ردلوعنهوید یدعا عوجر تاغواالیق بوشود هج ورت هد مما لوا |[
 هت روض > كقناو هکر وئلوالقن هلمجو لودش یپس كنعوجر ندزوک ذم |

 0 ردقولعریغنآرقهکر ابد روتک مدآ راتتخارب ندالعیمپ محشر هللا دیو دی
 ه هفیلخ روض حر وک "دم حی دیا ساواسوبح دنا دنز تدرب نوهگیدید ۰

 هلکماعءا تافتلاکا بوی ادر نسال هفیلخ یدرب و مال هدک درک

 یرلنرمطضح ی اعت قح شع | هپ انفه كردوم ندیا هزت نس نیتمولا ریعاان

 نالوا اکسردسشم روس ( اه ودروا امم نسحاب اویخ ةع: مبحاذاو )

 مالسلا كيلعو قفاو هدک ديد هلدت | تب هللا للثم هنو ییسحا هن اکب کی
 حش یدید تبا لاوس نده وب هدواد یا نا نالوا هلتعلا سر تود ||

 هک زکی رپ و نذا راو ماوس ر هرک رب ندزس مب بولک هزونس لوا ندلاؤس
 حشا تيا لا ٌوسدوآاد ییا نیا یدید ع هروص هرس هدرا لوا ن ی آ

 هک رب و رخ اکب نواوا هج وته هدواد ا نیا دجا مدا رایتخا هدک دید |

 ۱ هللا لودر
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 || یدلوالصاو هلبا حک دنسهزب یرلفدرویب (ساثلاب لصملف رکب ینااو رم)

 هدنرلقد رویاش ملام فب رشت یرلترضح ماس هی-اع هللا یلص هللا لوسر
 بولوا یضارندنآ كلسو هيلع هللایبص 91 لوسر یتارمضح مارک هاڪ

 || زرولوا یضار هدهد مانند نوعا تاذ یییدروب عدعت هدنصوصخ عید

 | بودیالاوس رارکت هيلا راشم برش هدک دید رلیدتا قافلا هتفالخ نود

 ۱ یرلنرضح نع هللا ضر رکیول اهدک دید نکددتیا عدق نوع یر ترمّع>

 ۱ یک ابا بوریو با وجود یدتیا رابتخاییآ نوجا نیلص# هدنوم ضر
 0 یربط بع یدید ر گیدتنا مد نوه یمنع هلا یر ناعع یرلتضح

 : لزوم هنس اروش كلوب اڪ رفت قلا هر ص ندنسود:کر ع تنرضح

 || ددق هج روب تافوات یرلترمضح ملسو هیلع هللايیص مرکا لو-سر هکیدتیا
 یدند ی دنا مدد یناغک ت رض > ی روش ںاعصا یدنایضار ندرلنا

 || ید ىلع ترضح هدنفید روصود ردن كياوج هدنفح هیواعم ترضخاب

 | داس-متجایاوعد هدب راترضح هواهم وال یخی دلوا د متع هع هل
 || كدیاهساوا دوجوم هدنفولوا نسندب ربط بح یمانافدرمش یدید یدتنا

 1 كن رلترمّوح هلع هللا ی طر لع هدنااو سود كدیارولوا ندفرط ینو

 | اخ هللا ارج یرلت سضح یمابا فیرش هدکدید مدیاروللو هدنفرط

 0 رای دوو پ
 | دوهظ بحاص رویت هكر ديا تیاکسح هنعشلا نبا ةمالعلا حجشلا تیاکح)
 ۱ هنیذمدو لند كنالع یس هلو سا تودنا رالاؤس زارب هنسانع ال ینیدزاو

 قوسچ كپ هدقداوالخاد بولبا عف ةونع یلحرهش یدیا شا هناهب
 یدتا سیح هدهعلق یهدلب صا وخ بولنا مساو لتقف یدو هو نمْوء

 | تعاسر هدنروضح کا | بوراو رز هلکعا بلط هنروضح یتاضقوالعو

 | نالوا هدننابو یدتا سما هللا دوعقهزب هرکصندقدروط هدنرزوا قاب زادّقم

 باطخ هبقثح نیدلا نامت همالسعاان رابط ادبع لوألا یسار كيالع

 || لئاسم مکجهدنا لاوس هلم جاقرب ندرانآ نب هک هوس هرانوب بودنا
 ندنس الع هلدالب ل جا 7 تارهواراحو دنتریهروک "دم

 || هدن رلما نوا وا والتمرلزآ هدرانو رلیدم هر وباوص با وج مدتالاّوس

 رابلا دبع هرکصت دک دید نوسرو باوج لوا هدا مک ره یلیضفاو ملعا

 یدئلوا لتق مدا ندحف رط یا ندز و ندرس نوک ینودزناطاس مر



(fert 
 ا ۱

 نوراهبولوا ی” هوا قشاعكور هژات مالعرب یاددعاو لط ندلرلم الغ

 هلا مالع لوا قر هلوا یقاو نعد دا وا لد هتس ۵م الغ كنس ەر د ارب

 جد هلع هلغلوا شع | نما هب هيلع و د هجا دا ځد نغساو ملکت

 نوکر ىدا شما مالا یکی المح هق اوفدرد هلادایقنا هنن رعاكنیرردارب

 ا  EWتا (لطو لباو اص ل ناف ( ی ردا تو راد عرک نارو

 نیم ولا ریما هرکذدنعانام یذلاف هدر كج هد لطف هدک د اک هنس هع رک

 نده اکسس كم ذط وا ییکیدد هل ول گر هرس نورامهو یدد

 ەرە هلا بچل هیس افو نسحویدرمک هئنا اع زاد بودیڈوا یک رصک

 یدد ملیا رجرو عنه نس لدسدا ردا دارم

 ترشعو ساع هدأ ساح نوک رب داع ی تح اص 7 رو ت اکح)

 نالواهدحدقو یدیساب سیر ندتسامدن هدک در وح دق هبحاصقاس نکردنا

 واد مولعم ندنتحاصیددد هعا شول بولا نقاص ردک انرهزوموعمذیین

 ره اظ 9 ولوا نوا تماما سو دیک كاس هداعادرو-ص

 زرولوا جا لاله یسهن ر نوعا 4 رک هعدنلوا تحاص یدیدرولوا

 یدتویاوا لاو هذ بحاص یدد رانوسک و د هن عا كلاويحر هدکدید ۱

 بولبرآ ندرغأب 2 یدعس قاس قعارلوا كع فلت بجومالب تور

 هسا ارو لبر و هن ره داتعهرب ندزفرطاک اونوسع |تمدخ اکب دءداعق و نوشت

 هلا هجر توتفیهز توممیهز یدید نوسارو ناک اک بویهاوا حطة

 هوسا و ج ریلاعد

 ۱ هت رل انج یربط بح نیم رطا تعم یرلآر طح یگاا فرش تاک ح)

 ۱ مرک ىع ترصح یی رار طح دنع هلا یر رکبوبا راس تودآ لاوس

 تو هک و لاحگیدتنا مد و هنر لار مط > هم و هللا

 “رکھ ولعم قار هنراترمّوح ماشو هلع هللا لص هللا لوسرو یایضقو مع

 ۱ رعآر ودنک یرکدییا ترمصعحزر یدیسان هدناوج یربطب هدکدیدیدنا

 زا نک دج رکود تاج رد-ةو كج هر د هز هدصوص> ول دعا ےدقت هلا

 ۷إ ںی سا یف 7/۳4 وسخ لک ییعاودس )یر ر تح مالسلا وه ولصلا هيلع

 سو هيلع هللا ص ترضحلوا هو یرافدرود (رکییا دحوح

 ( اور )



) ۳0۹ 

 لاردا تواوا بلاغ انس هنجا نم هدنامزنکا یدلا ردبا لتف ییایلص

 توریدقاب موم هدنروضح زدنوکو هک هنسیدب یدبا رولوا فوصوم هللا
 یەک الامو قدل وا رروط وا هدقانارق هدر هنگ علا برت ی و هوکص
 ید رپ دنا رب نم یی هی اسصص تم هنس هبانک روق بودا لتف نا

 رب یدرد زا یب ھهق لاوفا و هر او هناولا كعرا وشو دحاسم قحو

 یزاکی وک تردا لوا درب دناروخ ودر دلاق یزوزاب لا هزکصادن هم |
 یدلیا عاسیو منم یب الک لتق هدم دعب بودبا ها هقلخ هرزوا كعا لتق

 ید ریو نذا هرکض بوی رب دایق یزاسمن حمواوت هقلخ طس یجرکیو

 یدخس هدعب یدتاانن رجم هت ر هلا مده ی هم اق نالوا هدس دقو

 هت وردبورپ دن اب را هس ر دم یدلبا شا ناک اک ی هم او توریدزول

 نالوب هدنحا تر یر هس ردم هدعد یدتا ناکشا یک اشهوالع

 سفثلاب هدقاوسا بوش هراجرپ یس و دنک یدتنا مام لتق یاشمو ۴

 لک.ملا یو نالوا هد دا | ندا صدا بید ۳ بودا تفد هراعسا

 هللا دق یدبا رردتا هطاوا هراکشا تست را مه یجز ماندوعسم

 یا جاهد را هم و بولاق هد راز دنوک یرلن اک د هقلخ یلامت |[

 هد سع توو نوک رب یدتبا رو چ تقو ج هرزوا لاو م و بو دیآ

 هداروا رویلشبا شداشچآ یک یخ هرغوط رب هک ی دروک نکردک |
 هکر د نکم ولعم یدیساب هدک دید یکدلوا فقاو هعاسب ےب نس بوروط |ا

 هک را هدرک هدش رلشاب هتشيا بوقلاق ند هه تفرح لبها کا

 هنناوجوب کلا هلیسعد ردشلاق تقو ییرجمد هماشخا هتشا مدلشاب بوعلاق
 یی ران کد قب ااا یف اک قاخ بودبا كرت یهروک ذمهّتس تعدبو مست

 هدر لاوحآ هل وعم وب كروک ذمنومام رایدلشاب هتاف ی زدن ۲
 مالا مس تود,اتس ولر ی اع دا رف اک رد وح كپ یس هع ڪس راوطاو

 ه.اع هللا ةع ردشهزا ويد

 هنسحو لاج ىدهملا تش هلع یس همشم كدیتش را نوراه تباکح)

 هسراهشاو یراعغا یلعابواوا تفارظبحاصو تملط م یون اب رب هک ۳

 مهو هغ رظ یهو هلرج مه لصاا ردزاو ییاطایکیدتا هتسب كنسودن؟

 شع هدندم یکی دانا لر یز ۶ هرزوآ است ت د اع بواوا هینغءو هرعاش

 هناولص هدق دلوا هره اظ بودا تورا ا هللا تو قوذو نت رسٌنعو 1

۱ 



( ۰( 
 ی ی

  یدروصولد یدیمشعا تقسارحام ر هد كن هللا كنس هدق داوا فقاو

 كی اصل نوک نالف ۳ ط و یدعا تەب ارحام ج هدنس كنا هل

 ج ندنه دلوا هج هدانز قاسم راس هدنم اعطو یدتا ماعطا تورو وک

 هدزکتهدرومدا رح كلی وس زوس یفخ اکب نس نوک لوا هکر درکنلود مولعم

 ین رغ آ ن وا نوس# ۱ یذ ًاتع نول وا لصاو « نس یس هار كم غا
 كف د ووا نوک ره كاس هدک دتشاا یو کالم یدید "مدیا شع وط

 تولد هلن وس نوک ره. هذن دود اج یدلوا ره اظ كفدص رکاعوحن يک

 یدلبا هدابز ندیکلوا نب رقنو راسءعا كعد

 | رانح صعش مان اح ند هیمطاف یاقلخ ندا تموکح هدرصم تاکح)

 ىح اض هم ومدم ترسو هح یاضوا ندنس هرمز د رع ناطرشو دیټع

 یکیدناكوعرف و یدیاردا نولت هدنلاوفاو لاعفارکا تولوا فاخ ار

 3 ھط> بیطح دکتو و ره هلا سوه هب ۳ دا والثم تد ور یاوعد

 نر ههروط بولاق هغانآ [ عظعل یس هفاک ك راند اع امسا هسیاردی ادات ینا
 ج د هدنرلفح یسااها نیم رح نيم رح هیعنش ٹیرومأف ونو شعا مما

 رولک تسار هک اخ نکا ردک هدلوت ےک ره ند هدات يلاهاو شنلیفی راح

 در ام یرلد راق هح وو یدیآ شم رب دتا رداع ههلخ یکعا هد“ توا

 توا وا فذاو هب ا اخ صعد هلا ی س كرلتا هلحم رد رک لدې هدازانمو

 ولدیدتا هوس نالفو یدلیوم هوش هدنل زم نالف هه ندشمخ هلج

 رار دکار هلع یمبدلوا كنآ بوزابیبب یکیا وبا یدیا ردیا اوعدقلناد بيغ
 (ریش)

 ۶# ةف امطاو رفکلاب شل و ۶# اض ردق ملظااو روا #

 ٭ ,  ةة اطبلا بت اک اس نیب #2 . بيغ سه تیت وا تنک نا #

 دتفاچ ورفک نکلو كل دتنا لمح هکلاظم كنس نعد ق دلوا ی ضار هاظو روج یسانعم
 یغدد زان ےک ىدغ اکو هوا رول تیغ ۱ س رکاردق وب نخ اضر

 ندکت مسزوف ندناتسعم هرکص دقدوووا یدغاک و کاخ لا ناتس هز

 كنب رب یرب یل افا کک اح نانلوارک ذ ہک رد لج ییا نا یدابا تغارف

 یدیا راو تناسح و قاق روق مهو تع یه مه هدنش ودنک ید ایدض

 تودنا تک هح الص و ربا نراعح و تناهاو تدذا هااکو تک هک

 ( ییامص ) ۱



 ( ) ۷۱٩
۳ 

 رولوب نس ارج كکلوبا یکیدتنا ام رق ص ن ذا تالونایساسنع«یدناراد
 كءدا ندا كالوتک وروئاواتازاح هل ثال وباهدب رقدهع هت دیا تال وبا نعد

 هدد دص وه دندیق هلاقم هنکلوتک كنا نس ند ردنا تیانک اکس یکلوتک

 لوقوب روک ذم عدن ردکعدرولوب لاح هحهن ینکیدتا هوک لوا هلوا
 كنا یدیشلوا ب رفمو ریتعم تبا هی هد دع كاکلەو یدنازعا لر مو لک

 یش هنک اله بودبا د-سح یع درب رکید كکلم هنن راتعاو ب صوت

 ولقاسهراسقوح كل هدنحا او توعد هئس ناخ ندنز و قاتسود یاو یدلبا

 هنمعرزوا دل نره هل مر, توراو هکلم هدعدو یدلدا ماعطا هلا ماعط ضرب

 قیالهدکعح كنس سانلانب م دن نالفكکی دا بب رقت کیت هللا م دقت

 قو یرغا نعل ی رع تاع كکام ىح بودا هعاشا یرازوس ناو ا

 ت رک هک ام سلح ید روک ذم مدن بهعرد یدید روےدردراو قلع

 ه ر لود لټ ندبا تیاعس كلم یدلبا تءارق یروک ذمبیکرت

 لوا ید دارم كلب وسزوس نخر, هتغالوقبورغاح هننابین انوا كم ا
 نودا رح یکلم یسوک هل-غلوا شا لکا ماعط یلقاسراس هراکب
 مب رو کالم ټا یدنوط هلا ىلا یر٤ا هدقدراو هنن اب کلم وند

 ۳ دعاکرب دناون ضع هلانط روس دیا هظفاع ندنس هحار كمرغآ

 عطق سار كصعم ن دا لاصرا هدقدلوا لصاو اکس دغاکو بودنا

 بویارهم ب رزواو بوزا ود ردلوط نام هاشاو یوص نسدردو تیا

 هلص هدننورد بولد ت٫الاصیا هیلاو نالف یولو یدر و هروک ذ٥ حدن

 بولا یدغاک عدن یدتا ماهداقتروص کا ورڪ یساطعا او

 دساحلوا یدتا یداصا هدساح ن دبا تیاعس یا «دقدقبح هب هرشط

 كلرب و ها نوجا مب هدلاوسود رد دغاک هلوفغ دغاک نالواهدکدب و

 یدغاک روتک ی سهدکد ید مکجهروتوک اک ایدزا الم هب لاو نالف هرزوا
 ع هروتک کیس نوا هوار رو هک هنرهو عهدنا لاصرا هنلحبوراو نیز واکب

 هلاهفدب عدن لوا یدغاک بویدرولوا لزوک كپ یدید همکج تجز نس

 یدلوب یقیابامیارح هلمجو یتیدلزابهدن 2ا هلی لاصب اهب یل اوو یدتا یلسا

 بولک هکلمروضح لاسو خاص هلمحو قداعروک ذم عدن نوک یسنریاو
 دنناب بولوا بم ندنسلوا هدنار> كنآ تالم هدقدوفوا یروک دم بیکرت

 دان هلو يتلاسساومطم داخ بودا لا ڑپ ندتن ھم ید روا



)۱۳۱۸ ( 

 دارم كعد ردلقاع ندا ناعذایتیرادس» لن رلذجاح ین یدد مدردنا

 یدابا

 هعالیاا دیلع مدآ م اللا يلع لر رج هکیدید یر فاسو تااکح )

 ندا كرلن و و لع کج واوندیر, ایر یدرونک تلصخ حوا

 یدتا راتخا ییعع مالساا هيلع مدآ تّرضح یدید تا راشخا شرب

 نوید زرومأم هکماغا تقرافم ندلح ینیدلوا تالفعر رب ند هلبا اح
 رایملاق رازن هلا مع

 یسک ناسدایس رب ردعو جوا و کرل دد امکحضءب (

 یأر بحاص مه نالوا ما ناسنا ردناسنا ی یسکچوا ناسا فصن
 تحاص تولوا یار بحاص ناسا فص رولوا تروشم بحاص مهو

 هو ناز هل كن کا نالوا هر یی ندانعص تا اشنا سو تروم

 رولوا ليم هل روشم

 زر د عود اعا هکیدزاو دهاز لحرر ندرادأع هددادتش تاکح )

 هرش سدو درنج مساعلا وا یداوا یطاق هرهش روکحذم داع ید

 تناعا قلاع « دکدتشبا یتفبداوا یضاق كنب رلتمضح ع ور یراترضح

 اکا یتناماو نوسراو هفرط مور ندا داره نیما لجررب نوا قع وق

 ی دعا عیاض بو دیا ظفح هنسم قرف یتسابر بح ارب ز نوسیا هغدو
 رلت د روي
 ردفو هم هلکعد تحاص داتعلا ن مساقلاوبا لیعاعسا رزو تناعح ])

 تکزح دن عا كب وص یزو ه دک دا وص واناط وازو هدننوک زا

 دی رب ىلع نسمللا د دج ملا ) بودیا دجرب ندلد نوردو بو ربدتا

 (تب) "شعار
 # دم لاال یح یلیس وو *# لس وب اولسوت لاحراا ذاو #

 یغادلوا شاشا هکعا حرش باک یطسح كسویاط لهااترب تاک )

 ربخ ی هلوتلوا یتباتک كسویلطب رکا هدک دتشدا یزارش نیدلا بطق انالوم

 یسودنک ید هساوا شاتب یردپ كس ویلطب کج هدا حرش كنماع

 یدد یدنارلوایضار هتساک راد كسووياطا تودنآ مداخ یل یهخ

 اکل نوکره ه یسب رب نادشاب رقم كکلمرب ندهفلاس كولم تیاکح (

 ساس یار ك چوپ هراتحاب ن ڪا ی رس هدقداوا لخاد هنن روضح



۳۱۷۰ 

 هدمزوسینب نس یداوک پوقاب هنس هقرا مدیدردکلام كنس لآ یرهاوج وش
 هدءب یدنیک هناو بود معا لود هللاو نسروینسا قهرافیح نالب

 قوج كي یدآ لوا هدک دنیا د دج ماببقا بولوا صالخ ن درلکنوب
 مد هوري ورا نک آ یدلوام درب دشار ۲

 توروطوا هلبا صحت نالوا یسایطارس نوکر هفیلخ یدهم تاکج. )

 كحوک زب هدنکنا كياوثا نالوا هدنس هدرا EP ییا ز ړ دا تیعع

 هلبا بیبط ھو نانیوا مه بوقوص ینغم راب هکیلد لوا یدهم هلفاوا كياد

 یدهم یدنلک و هدا ز بخ ن دنکلوا كيلد قحا یداردیا هت داع

 كط هدک دتا لاوس هسطو دز ؟سرلان هرز تفوت نون زس هہسائملاب

 طبط یی ودنک یدهع هدنگدرب و باوجود هدقدتر شراقرب نسهماج

 هروک ذم ببطو یدشود هرزوا ی هقرا ندکلوک هللا دهممق بویمهدیا

 یدلبا ناسحا دنس رباوح

 او دوج هیورشن. ضف رفه>وبا یریزو كن هفيلخ یدهم, تیاکح )
 ند هفالعتاراد یرزوا ماشخا نوک ب یدیاندناوذ نالوا زوهشم هل
 دنا ن دج او ضيف هيلا راشم نکرا دیک هن را باش بوهیج سکه

 توصاب هپ وص یسا كضیف یدرردیکر ارب هراس باتکو هم دخ قطر و
 ن دجنا یدلوا روماح یشاب و قسوا ل دنا نب دجا هلفمارصص زوفیز

 قجیننف یکم دعت هز كنس هک ماج نی صیفا هللا لاعفنا هصوصخوب دینطا

 اکا ض د یدیدزراوارسو ۳ همدعت اكس زب لاح همد زدشعا باسحا

 لاال 0 كف ولوا هدفدراو هدسهراخو یدتا نوکستویهرپ و فاوح

 هند ط لدنج نر دجا بوق هردععوب هعشل هفسد یاوثا لمکم تاقزو

 هد دا ندر هنمدا 1 یکیدردنوک هللا و ثاو یدردنوک

 ندزکیدتا اطعا یس ردفوب یضوع كيش رم دتا دانا رب هوس مالس

 لهدا رواد هلواباسر دق ا تحاور عت

 یدد تبا هدافاو د رولوا بجاو كمدعت هدتفوا وا هر

 هدقدخا وا لاوس ويد لدا وا لذاع تقو هب نش هئسپ رب كيد تیاکح (

 کج بیا لوبف كلئاس ینباوجو قجنایدید تقو مغودغوط ندمدلاو
 هدعبدنابوا ندوموا هدنفو مغودغوط ن بودا حرش یعالک هليا كرد

 توکبس بون وط عراق هدک درب نما بورپ و هم مهدلاو اکب هک ات.مدیا رلغا



 بیعرت لايک رطرب قلح دفکرب دارا م ا 717 میل ها ردا

 هبءودرپو بوریک هتفایق هیداب ها نوک رب بولک هیطع تربحاکب هلکت |
 همه ورا هد دقیج هرسنطندرمش هرزوا كع | مای هدهندا تولواراویس

 تولک یجئز لوا هکمدروسک هدرب مدازوارفاو ندرهشو یدشود یگزرب

 نینم ولا راما ییس.مدید نسرتسا هلن دن ,یدن زوج بوتوط نشا لءهود

 باط تفو"هفیلخ نا هکرد راو منینیح هن بو مک نب یدید رویدیا بلط

 ناکا ید د نس هدنازنب نعه نس یجلز مدید دا یلوکرت نوتا

 هدن اوج مدید هیوس زوس ع المار هلو 2 ؟ هدناز ن 3 هم مکن قروق

 ۳ كف رح یدید مزولب هدابز ندنتس یس نب هللا تبا كر یزازوسو

 نو راق یرهوخ یز درب نالوا هدشعات هوا مولعم کیدلی نڌکحرک

 هر_و اکش كن هفیلخ نوا مب یساهب كنوب نوساوا كىلا یرهاوحوش

 یدقاب بولا ند یزهاوتح بودرونک مدیدردفاعطا لنهیطع یکج

 زاو لاوس حاقرباکس نکلردرادعم تلک درب ورن كس یناهب كلود هدغفاوو

 یش مد دزد ه لاو ۍدبد معالوبق یرهاوجو هک درو یتیاوخ

 ندرت ییس هلجج كکلاررحه هکر ررو- دا فصو هل اتو دوح قلخ

 مدد مدعا یدید یکدتا ییفصت میدم دعایدندیکدتااطعاو شیخ

 یک دنناناسح او قانا نیرمشع كلام تراه: بود ا لاو هرزوا لاوتمو

 یلاومآرمشعهکم ردا نط ندگدناابخ هکعد مدعا هدول هدک دید

 هللاو نب ردلاکد هند قوجریوب هدنناوج مديد هلوا شلواعقاو كم ااطعا
 ٌلرهوحو وردمشردیمرکی هیهامادراو نالوا نیعم ندروصنم هک مدار

 نام ےب ندنفی دلشغاباکب یو نسو ردراک رد یییدلوا مهرد لر هصن يف

 اع تفصنالوا روهشم كسو مدلشعا اکسس دن یرهاوجو ی ردثلوا

 نکل تیک ك هسباردبک هبهرنراو مروتک بوئوط نداروب نس ۀ اعر هکتح

 هدنوسلوا كمولعم یییدلوا مدادوج بحاصو ی هداز ندنس هدنامج
 ردنا اطعاو لذب هک هترهو ها بغ هلبا ناسحاو فطا یاکیدعا دعبایف

 یدنآ هاح و د یرهاوج بود نوساواربمح هدجک دنع ل هسسدا

 ل>را تو رغاج ندتس هدرآ نو تاک یدهیج بوغار نیدالو كنهودو

 یدنا نوها جد كل کود یکاق مبند هلم اعمو لدتا لیدر ننس
 س

 (وش )



 او (

 نی یوسجآ نسوق كل هه وص بهار هب دةم ندیاتفا عواط بودیا

 بواک هلع مکیدو شود ویده هزوک , ندمش داوا هدد رط هقرا كن دع وض

 بود یدتیک یب ه روش اغ شتیک هر هر فروا چے روک یدارآ نئ

 هدقلاراوبیدنود هیوربک هنو یدیدونزارب یرغوط هیوکرب بیرق هپ هههوص
 بونازک هدندرا كنورقو مدرک هیورجما ندنسوبقلت همم وص بوش الوطن
 ندن بوی زکه د رشط بهار مدنارضاح وراهیچ یاس نال واهدغاب

 كيهارن نامه یدانو نسوق بورک هر هعموصو یدنود هب ورک هعلوب رارب

 متم جر ناج مدلرذوب لاحردو مده هرزوآ یسهفرا بودا موج هننرزوا
 هدارواو مدعح هب هفر ۶ نویلدیلک سود ندو رطور عا كن هعموص یدلوا

 ندتجرخ بو رافیح یا وا نالوا هد-هرزواو مدن صا هللا س 11 نالوا

 مدنا بولا هم رز وا یناغرو كييهارو مدیک ها حارخا باوثا هوسا

 مدشالو طی هعمو صبوعلاق هد! دنابوا مشعولوا ردق هتفو یدنیکیاا

 نالوا هدنسجعا ,لنههموصو یدلک هعساب ملمع مدنبالکا بواو كج هپ و
 هسلاو مهردو نوتلا دن رفاو ی مدجآرربررب بواوب یب راحاتفم لر هطوا

 كبهاروب رکم مداوا كالام هی هعطظع لاوعا لصا | یرلغ.طلو و تالاو |

 اواو شا یتداع لا هسسد ر یکیدنااکب هرلیطو نداتدشو دمآ

 مدیک_ییس هسالا كیهار بوشود هراکفا ود عهردلاق لصد ندارو

 هدو دشاقابو م.يارون روک ندقازوا هدک دتباروهظیرب مدلوا عاق هد ۰ وصو

 هذ ههه وضنوراقیحندمرزوا ییباولا كيهارهرکصادندءزار مدرواوا نح

 مدنا ول دەرەك راب بور داوتط لا وج نکا ندناناو لاوماو دوقن : نالوا

 هراروا ییهروک ذه یایشا بوتو ط لحر هللاا رک بوراو هوکر تیرقو

 لش! هی رف لوایاارآقلارآ هوس ییایشانالوا هد هعموص مدنبامضو

 ودنا ارتکاهودزار ید نوکرب یدلاق یراهلوقم هلی هعتما طة نودا

 نکا رک هعط* هل افرب N هلا لس هد هدحاو هءفد ییایش اقا

 برکات ردقوو مداوا لضاو هد دز هلا تفالس بواساق ةرلنا

 یدلوافقاودسیک لاح ےب تودیا قرص

 هناا “ندر انک هيهات هدنزوهط یادت,ا كد یے سامع تاود تناکح)

 روت هکر دیا لغت لوا یدبا شعا اغتخا هدئاز نا نه نالوا روتهشم

 میلس اکا بوت وطب ےک ره نودنا طارفا هد ص علو نش یی هفیلخ



۲۱۷۵ ( 

 ندنسارف كلهن دهر ندماش نرادم ص ەي هک یدتیالقن لحر اکی ندرکاسع

 یا ندننب دلوا قازوا یوک و مدقیج ندرهش نوا كف هب هر رقرب

 لوا جد کوو (جرخ هک مدیا هدن رزوا هبادرب نو مدلوا بانی هد رط

 بوکح تجززس هجرد ناویح مکی دنب يهونب یدیا هدننسوا كن هیاد
 نیم راو د نرد هبءوشراف هاکان یدشلفام ید ماشخاو یدلاق زتفاط ۱

 ندهعم وص مدلوا هل =: وتم یرغوطاکا یدتا رومط هعءو صرب هدنګا

 لاق هدم هعاوص ےب هچگوب و یداک وش زاق اکب بوشا یبغاشا بهارزپ
 مدلوا لیخاد ههه مو ص ناد نعي داوا تنم هعاچ هدعب یدتیا شاعالا وید

 تولآ یب اد مب بهارمدءروسک هن هدانا ندمهار هد هععوصو

 ظفح بوی وسق هبهطوار یو نالوا هدنرزواویدننا مطو ریعش "هنک وا
 یدیاقوخوص تاغ اوهبوغابراف ندقرطرب ندنعددل وا اتش تقوویدلبا

 هبط هاو مدنصدا توقان چىاۇىدزۆتكلوم قاع نوحا مب بهار

 مدیا دارم قعوواهدک دتبارو ره تقوزار ند هک مدتبا لکا یدرونک

 مداد هفرعرب نو یدزسب یہا کن مدشا لاوس هبهار ینقنارط كحا رتسمو

 هک وا كوف هد ګل دراو هنس وق كح | رسم نوا یءهزو تتسدیآ

 توشود یغاشا نامه هدنآ مغددصاب ہر صح ها ا یدباشایرمس ری ص حزب

 هلع قیحا تویلوا هعهود هدنتلا كربصح هکر کم مدلو هداروک یودنک

 كلاح هلفلوا هر تدور, هداوهو راغاراق ندفرطرو شعا شانرمش

 مدقلاق نداروا یدمریو باوسجالصا مدعا. هعص هبهار یدلوا شوئم

 بوقیحنداروا شلو ا ضرااع لار ههدوجو یلاعت هءرکب مدلقوب ییودنک

 قع رو-ط نوا هظذاحم ندراف یودنک هدننلا كنغاعص كل هههوص

 تسار هجا رکایدنآ شاطر لوستاغندوراقو بهار دک دتیادارم

 نالوا ریارب هل بسهار هکفدلسایےاراکرد مةجهلوا فلت هساوا شاک

 مدم هروط هدنبرق كب هعفوص شا صوصخ اکہ یشیاوب هلبا عبط هکوب
 هجرد :قلوا فلت ندفوفصو یدنالصا عاوا هلذغابراق ندفرطرب قجا

 مدنيا عضو همزوموا ب 1 شاط كويز ندر تودیارطاخردو مدراوهثس

 مدلرد بولک قاق اعص همد وجو ندتع رسو مدلشاب هدم وسد ةدارعكو

 رارکب هد ځی دلشاب هکمو شوا هش هرکص ندتحارتسا هسخاپ بوروطواو |

 هل ور دق هب ههنلقاب حایص مدنرکسوراقود و یغاشا بویق ههزوءوا یشاط .
 ی ی سس ی س < ےس ا سس

 ( بوډا )



۳۳ 2D 

 هلوک ندنوکو یداوا شارف ریساو موم هنس یدب ماغ بولوا رادیب نامش

 نو رک هتناب نوک رب دجا نرصد یردارن یدا روا وا دن ی ره

 ب رکا یدل وا دتع كب بضم كنسونرمماان بودر دعنا تولد قلعو

 الا ردلد اکبهتډالدلوا قغاع هن زق تاکامر ندفارطا كولم

 لوسر نکل ردلکد ند هلوعم تکیدتا نط كنسوب مط نم ۴ هدک دید

 یزلفد رو ( یی اما ن دير اه )تش رت رضح لشو هيلع هلنا لص هللا |

 رادب E دلوا مو« 2 علیا مکید روک یاور و کردیا دنشه كم الک

 ضا یساودو مدان: کدرد كنس یږغ یردار هجن ریو باوح ويد مدلوا

 تیا. هپ وت هل ورو هللا یلا یدعس ند مدلوا:رورشم هلی فلوا لمس
 دلم صف و رایج ندکن ورد نضفب كام ارك .باعاو

 یرلتسضح یاس قدح هک هلا تب یق و ر د هرانا بودیا تب یامقلا
 لیع اس تا رعاو یدند نوسا ناسحا اف ش اکس هلا یک رب كرلنا

 م اما قبح همارک باککاو راذتعا هلوسر نلاوهلایلا تو دیا هوت لاحرد
 ص السخ ای اک ند رمل وا ن مک ارو مع هتفهرپ ندنرززا هلکغا

 یدلوا باب افشو

 هکر دا لعن یرات رضح یلاعت هللا هجر یداناسصتلا ساق اونا تیاکع)
 نون شود مدآر هکمد روتک نک ردیک هدلو هدهمرکم دکمنوکرب

 حالا وین اھا 2 ظء نارو نوعسل ون : تفافا رو هلابح هدر هدد. ږوص

 ندننطب كعورصم لج ر لوا هدمکیدت ادا رم قموقوا هعرک تیاهن رزوا
 ترضخ باکو ارز عهدا لتف اک وش تدا لر ی تودنا زاوا اکب ئر

 یدید ردیسو دع هئع هللا ی صر قددصاا رکبییا

 هکیدروسک نک ر دیک ندع رطوب ام#-ع هللایضر رجنب هللادبیع تباکح)

 لاوسوبد یدلواهنروی دز ارارف نون هلو رانو رازویشجاق ندهداح قلخ

 نوا یدلوا ضرع نوقیجنالتسرار هززوایرالوب هدنرلتقدروس
 هتسع الوو. یدراو ناب ك ال سرا یرل:مضح زرع نا راد. دز رویشواص

 قد رطقاخو یادی یدعج نالدسرا هدک درد شواص ندلو توروا

 قد صرلهد رو یرلتزضح هنع هللا یطر رگ نا رلتدلنارو رع ندرو" ذم

 (ةیشلک هنم هللا فوخ هللا فاخ نم ) ملسو هلع هللا للص ی

 هک ردبا تیاورر زولا حارطان دن, هللا دیبع چی وا تیاک>)

(4۰) 



AD 

 ۱ هدقد روسص ولد یرویاک هغ لیاری ملت زش فر سا ورد یا ||

 | نوکره یل هردن وک هه طع یت زم قال رواک هرک رب هدنوک چ وا امدقم |ا

 ٠ ا واد روج روتکر بخ هن ںواک نوکر هلیناربج اکس هدنناوح واد یداوا رولک |

 | ثداروب رامنیز دا وب یک رپ نس بواک نوکره لییاربج اکی یدننا لاوس ||
 یدید روید نس هملوا هدنرحف هدیک هل هش |

 مزب بو دیا لا ویسی رب ندنرات مضح ميکسطا مس اقلا یہا تب اکح) |
 نو وام یحراصت كنس ال فاس یحاصدو دن كنس الع درعفو

 هدک دید رویتنا لع نوه هلیاوف كنامز یا قاخو رویا رثأن هسوفن
 هدوقیوآ رلقت اب وا رلر دیاهد وب وا قاخو رب دیا قف اب وا السا یا |

 ول وا هد دلع رر ی یدعس یدیا زردیا اقا یرلتلوا |
 یدید یروام هدنا ایحا ی الوا تیم نالوا ان ردتلوا تیم قاخ

 | توزوطواهدنسهناخ نوک رب یرلتمضح هللا هجر قارولارکب وبا تیاکح) ۱

 بوجآیب وبق ناه هرکصن دک دتیا اکب نوجا یسفن بوب ابق یتس وہقو |
 || لد رورلغا یدعش رده صق ا و ندباروهظ ن دتسی داشاب کلیک |

 تبق اعو محا تیاهد ےب ا ھم رطاخ هدن راک دید نس رویا وک یدعش |
 | بور وط وا نوجا كنا هلکتا روطخ یم ٠ زط اخ قج هل وا لصن ملاح |

 ۱ وشییاوج مدل وک هناوح كنا یدرو باوج ر اکی مین هرکص مدرورلعا

 | سابق ها وا یتبقاع كل هسیا زاب یکل اح و رھا تبق اع نس رک | هکی دلوا

 | البو دیحوت عفش البو نا لاو الب اکس یرلت رمطح یلاسعت ق> تیا |
 یامتنا ندا یراذبحا وب اکرف هدلاح یاتتا یدتا ناسحا نر عرضت ِ

 | یتفامضا كل وم امو وج رم كنس هکلد را ناسحا نوصن اكس نت

 یدید ردیا مرکو ناسحا |
 ]| هت امضح ات منع هللا ییصررعو اركب وبا دا نی لیع اما ما تب 9 ٤

 || ددا رامظا یتضغب نالوا هرانا هليا ۳ توقف توالبا توادجو صو
 أ تودنا هده اشم ی رلترضح او اع هللا للص مرح ین هدنسشانور یدبا ٠

 | روضحو رع تربضح هدنرلیا ام لاع“و رکب یبا ترمضح ہا دن رلثل ود نیع |
 | راشم روط وا یت ارم > نیمجا مهیلع هللا ناوضر مارک با هدنرلتاود
 رو( ی اک درام لیععساا )و هءاع هللا یللص هللا لوس ر یدا ۱

 1 a تاب ھه ول E را نداو هاڪ هللا لص هلا لوسر نهص رلود :

r : ت 



OM 
 ي

 یھ رد ك دنا لکا ندرب رجوا یراک روجزپ بویلوا یطار متیثر نکل

 واتر زد صا 4 روم دیا اوعد ندس رد زروشلباب هرژوا تاوان جد

 کافور كنو بوا وا هجوم هیحاص كروح جوارما تر انک دند

 یضار اکوب نس روی رو مه رد جوا اکس هک وچ هلبا یرابیتخا نسح

 و ی مداک هلا یدیءا نم ردنا لاصدا اکب st هک روصح

 ۳۱۹ ن رویتسا یعح نس ۲ وح لحر ا یرلد روح هجو هلا

 یا 4 ار هتک ا ۳ اک کی ak ا | تی نخ وه

 یخ ن ر 0 n ہد هر ا نوح ا 2

 هه د از نس رول 1 2 رد ر ندن و نس رو دار ارمصا وند م رے سا

 هحوا لروح رک Ss دعا لکا ی 11 جوازمس ار E تا و

 ِ رود و e و وا ء5ا 1 ید قوج 0 ا

 صح رار هک ۳ ره ند هص> ترد یر ؟نلواهدنروص ویزردا رردءلوضرف

 هدص = رح وا یر كن رک روج E ءحاص روح شد و ورولک مزال كع

 هصح ید و ردشع ی“ و یی یکس تو درآ صد سا نوا هد دارو

 رواوا هحراب زوءط هدودلبق هصح ج وا تلکروح حج وا كنسو ردت کرا ى

 ندا لک | راو, داک مس اهن ۴۳ هلڪو ی نره = رر بوب س ۳2 نکس

 ندک 4 صح ك:سو دص > ید ن لاس صح لئبح اصر وح شا مدآ ر کبد

 قحمااکس بودا تباضا مک ید 6أ 4 _ 1 وا ش دا کا وصح 3

 رلرد روس ردنا تیاصا مهرد رب |[

 كالربمغس هددادغب یسب ر تصح“ نالوا لت یعامد ندس الفا تاکح) |

 1 ود ن روید 2 نس راب دتا راض حا س روص> ۳ وہا یدتا اوعد ِ

 منو ر وک لب ارپسج اکب هعفد رب هدنوک جوا هدک دا لاوس ندش رح |

 بو دنا حر کا ۳ لح یدد روآ وا )اه ى و ك ند پس

 نوک ره کی ونک ہم ان طم ےن یو یر لک

 و درلزوس روا ترش مغان هالعو روس رد یاس سوو لنارغعز ک1

 بود کھ روصح a هرکصن دیک نواو درد 37۳ ی ط» قل رج



 سد كسک ره ناسا هف“الا قارط ع ۵ دار شلوا عج ماعو نرم اخ ۱

 یحابب كمدآ ترمض> نسروییدیا اوعدوبد ردسطوبضءو ظوفح من
 مدآ ترصعح تور 9 ںاوج هرلنا راد ددر و ربخ هر یدبا ےک یسهدلاوو

 هدعاص یدا كنسهدلاو رد هک مان مج ن داضم یردب كماسلا هيلع

 هدرا داوا رک ماوع بو دیا هک صاو> هنناوجول یاددد ردم راز تش

 كاکیدتاهدنفح تم اللا هيلع مدآت رضح نالوارمشبلاو | كنس وب ی ارا ضب |
 لاحاکب ماوع نالوا هد سالڪ هدنرلودروص ولد یدبا رپ لص: تالتید

 ۵ س و راو زادنارسر هک یدروک رک رب هک یر و وسو تناکح ( ۱ ۱

 ۱ اعاد ندنعیداوا یراهم هدنتلوا یک ا ا نو و یدھر

 ند:محول یک ندنلوصو EE كف ده رویشود هو ال سه رلق وا

 توروطوا دنکوا كد ده نا نت وراو ف وسا ندنعا دلوا واهرطاص ِ

 یدید مدملوب لګ تعالس هعش ندنو |

 نع هلا یحرو ۵4-> و هللا مرک بلاط نان ىلع نینع ولارما تاکح (

 هکعا یاعط قلشوف هجا یا ه دنربّلود تفالخ كنب رلترضح ۰

 یراکروچ هلغلو| یکروج جوا كنب رکیدو یروجشب كند رب بوروطوا 1
 ت یدلک هقیح یسلر ندنرلبامحاهدننح یراکحهدناترشابم هک ا نویک هلا ديم

 | بوی اما هسوک چ وا یروچنکسلواورلپ دلشایدکع بوروطوا هلبارلنو و |

 یحاص لروح سا و ی A یدععلاو بروید هنک زا كنشک کا لوا 3

 یحاص كروح جوا قکایدد نوساوا دا حج گتسهد وب توی ووا ِ

 یدشادا ره قعْایاب مهرد ردرد یعب تاواسم بوراوا لثاق هتعس"وب |[
 نوا دعقا ره صالا تب اھ لوا ج یهشوو هعز م یراهلداع

 شد دل رپ مر نینمولاریمااب توراو هنروصح لب راترمضح نینمواارما

 ندا ترشام» رونه قدروطوا دکع ںواوا کر وج جوا ھر کیدو

 یدر و مهرد کس هریکنا بودنا لکارار هژمرب بولک یس 1 ند ص انشا

 مدر و همق فروا یرجوا مدلان نشب كه رد ندنددلوا روح شین

۳ 



 42 رهط م هسا( ط عو م رک كانا یرتدمیحو یکدیا اجر ینا سحاو فا |

 تناول یشباوح و كروک ذم یاب نامز یاهع» مدلوب ۵ دا یبهاوا یار ۱

 ندیارعا نوکر یداراو یتواخ هلیجر ماهرهز كدارعار تاکح ) |
 کیف بواوا هول نسو نوا تاو ۵ رهز هک نساهرتشآ بودا لاوس

 نوسنا تافو مهجوز مبل هللاوال هدنراقد روصو ید رلزوسید نی.ولا ریما

 ماع مالطا لش ایا مزال یوا زککدند زس و ارز م هلوا رل ی هو

 ١ یدد مرولاف نس هرهز یو تواوا شوشمو ا

 : هلا ناد وم در وم داش یاب كناورسوت وات راح كیا سا تیاکح ۱ ۱

 : ییدنلد وء«هدانئا لوا نک نار دک لو دی ا ترک رار سا تا نوھ وارھ ۱

 ١ ت وات ییدو>و هحراو هد رطان ن د-.دغور وو هلا یبط عدد بسا

 هلکع ا س>ح مح ] او ییعیدلوا لععغمو کاسه رس ندتیفیک و دیو« یدتا

 1 هل وس تک ندک ولم باد کن نوتوط هزوس ید وم نوعا یا عد

 راوس ه.سارب رب هللا هاسد 5 هم هکر دوب 4 تاکوام تادا هک درد ۱

 : كهاش هک ات :Vat E فاع هداژ هنبسا و دم اغ كلو کت یچجهلوا 4

 || نس بودا نیس یدیوم داق یدید هیلوا یلاعخو لافنا بحوم هدتااب
 | ردکاوا زاتمندکنارقا هلا یبس كتسارفو قدصو تسایک نسحو |

 1 ی دید |
 رفاسهنس هبراج لر یداوا نامه هنس ه اح تالیح ر یر ندافرطتیاکح (

 1 هدک دید لکد رضایت نغودو قریفدو لسع راج یددروناواح نوعا

 تحار بوتان ہد: ګا راسه هش ود كشودر نداجدو زر ح هساا هل وا

 قیطحسو كکشود ر رج هلا اواح هجاوخ یا فیرط دم دهد نوسا

 یدید رولاق تج اح هرب رح رپ هنو هنن ریش
 ا مدا ىج فد ر یدسک نشا نک ردا سار قیر رب ر تداکح (

 مدآ نالیسک شاب ۳ هاوس نال صوص دحاوحیار 4 هدک درد ۳۹3 ٣

 یدند یردیایدرفآ |

 ن وکر یدردیااوعدوبد مرر و رح رک هتسااردنا لاوس ندنسد كوک ره
EOE DE A. 3 S8 AE REREAD ETE IESE 
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 | هب كاواص یا یدا شاب ه زام ںواک ہ یکم ° ییارعار نکیا هد ره |

 | ند دهم, هواص یاداقباحو بود الر هدنءارفهنولیدعد هدنناکرا |[

 هب ییارعاو بوریدلاق یتنیلعت ریما ت رمح هدک د لبا داره كن بوئیج
 كەد یشرب :واص كغیدلیف كاسارز تنا هداما یزاع فا بوحا ها وج

 تعارف لدیترو ناکرا لیدستو قنات بوتلاق یارعاهدنرلق دروب یدلوا
 یودیان ریما ترمضح یدلیا هداعا یا هلیا ع وشخو عوطخ طارفاو ۱

 هد رافدروب ید ره د ولرم ندزاع گی دار ام دعءزاک كةي دایفوت گلو, 8

 ند نان مک دا ادا ادعا زام و نیش ؤا رمما اب هللاو ال ییارعا

 نکا وج خیدنوا رایت یللحت > یزام یکلوا ن ورق اه روایات

 | ويد مدتا ادا ندنسودروف هلزکتیاعت لس یزام ی هرکص وشا مدنا شملیف

 ۱ یدرب و باوج

 تب اغ هن رلود ھن اخ كنب رلترمضح دنع هللا یضر نیس> ماما ت :اکح )

 صرح لاک بوروطوا هتشان ه رفسو بو اوا رغاسم یارعار رظناا هب رک ات

 كنديارعا هل اجا ییاسح بانج ةع رک تلصخ یدلشاب هکعا ماعط هلیا |
 ترضخ واو بولکوخ هنیرلالود جاه یس ماعط هلباامتشا هلهجواوا |ا

 | یبارعا رلیدرویب لاوسوپد نسل اتم نسسیهدرح ییارعا اب بولوا طسبتم |
 ا ندنسهلح كمزدالوا نوکردراو مدالوا رد رفن نکس یو هام ماما اب :

 ۰ ماما یدیدراردی|لک ماعطهدانز ندش مررق باما لاج بحاص هداز 0

 نادلتخا مهرد كنوا هلا مس ن تیم الت كنسارعا یرات رن طح نمدنفا |

 رایدروب ردیراهصح كن رازقو كل ەجوزو كنسوب هللا |ا
 | یضاق بودا ت داش یر كدارءا هدنروضح كندضاقر تاک )

 | یتسودنک هللاو یاب یضاقلاانالومابهدک د د نسرویاب وس نال: هییارعا

 | لعفتم ندشاوح كنيبارعا یطاق یدید ر دعا ناهش هد اونا كنضاق
 | بیذکت شب رالوث كنب رلترمضح لاعتم یادخ هللا باطخ هشت تولوا
 | یدیدردیشالوارسیسکسل ایمالک وب ثمدآ ندا

 كن راترمضح هع هللا یطر نیسنح ماما یی رت ندنرع یاهعد تاکح )

 هدق دوج ندنرالودسلح نودیا تمزاالم تدمر یناهت هن راتلودسلع

 | لخادلا تبآر) هرلندیا لاّوتس ود ك دلو لصن اما ترضح ساحم |

 3 سس چ 2 ۱ بز E یدریو و باوجوید( E 0 تجار :



۳۰۷ ( 

 فوخ ندش نس اب یدرو باوح ود ردک ردار كنس صعش کاک دعا |ا

 باطخ ود نس رویلب وس وشراق همزو یرازوس تشرد هلب وب هکنسم ا |

 قحو زه روق ندنس هقشد ندا فوخ ندنرات مضح لاق ها هيلا |ا

 برع لاق تودا لاوسرارکت حاعصیدد ا هل دنا ندلطاب نیلب وس |ا

 ر دیس هل ی مشاه ۳ هدک درد ردهل8 ین هلو وار نددس هلح هدنګا

 یدید ر دند هلبق لوا یرات رضح سو هيلع هللا لص هللا لوسر هک ار ز
 مسیج یس هلق فید هدقد روص وید ردرش ندلئابق هل هلربف نق
 ١ ید د زکسدد هلق لوا كردار كسو نس هک ار ز ردر دنورش ندلنابق

 : تودنا تاةتلا اکیو راددرپ و ےھرد کب نوا همدا لوا ید روس جاج

 || أع“ قسح هدده> كل ا وا رایت در اا لوا دمو سو اطاب |

 (۶ ال ةم ول نوف اخلو هللا لییس ىف نودهأ ج ) یرلت رطح یلامتو

 ۱ یدید ردم رود |

 ۰ هةوا تمثم یا س ردو ب وت وط هلبا قلزس رخ ی اوج رب تب اکح ( 1

 1 سما اوا حطو كن دن نوراه رل بد روت هنن روضح كدبش را نوراه ٠

 | بودبا نافقو داب رف هلغملوا هدنن اب یس هدلاو را تخا كياوج لوا یدلبا

 ا ردشعا هتسارا یرلت رمضح لاسعتم یادخ مک یتسد راک زوز هفللخ یا |ا
 1 موا مطق ند ودشک ىدا كناغوا كس ن هدک دید هعیا مطق ینآ

 زا هد درعرسدو دح مر رو ند ادد نی مرو دا مع هرزوا یملا صا

 یتکاصابا لرد ودد "کی درا ع طو ی دب كن وب نکیل وا رت هديا نوا

 تواوا منع رادم مب قسد كنا نيم ولا ريماا بودا دان ر هن تروع |

 ب نابع ۵ ونی اودی عد ندی كنا نس زر هد.ا توق كر ادن هلا كلا |[

 1 قلا كناوج وب رس دیش رلا نوراه هدن دتا هلان ود نس ردیا مطق یگزر

 ۱ راکمنک م هاا رعا ارجا یدح و ی ا كن ارگ اهک رک دیا مطد

 قید كلعرا ب نس نینم وا رممااب هدک دنا تروع یک و دید مرواوا

 | یسب رب ندرلمنک لوا خد یو ردراو كهانک قوج كپ كنس هعا عطق

 دنا كن رلهانک تاکی دعا رافغتسا زدن وکو هک ب ودیا ضرف

 بوک هنشوخ زوسوب كن هفیلخ مج د ردبک رافیح یدو هدقلارارب دشراف |
 ی دابا د ازا یناغ وا كن هاخ |

 > تاکح )
= 
۹5 

 | یضرو ه-مجو هللا یر رج ۶-۵ هلل
ER 



O 
TIRES 

 ۴ ی كتح اه . هللا E ردقوب یش كجهب . هلبالا هد هناخ مزپ هل و

 ۱ یدیدل هشود هنکرادن قشاق هک یرودلو

 ینجهروطوالدبنمبکاا نوایتروع بواک هنس هلاخد نم نوکر تیاکح)
 ۱ ںوتوط هللا یکیا ی ے١ نالیصا تالابوراو دی ره ندنهاداوا شدوق هرب

 كلا هد شعءروط وا همر مبكلا هدک دید نس روان هن یتروعیدلیصا

 یدد مدلصا هنر |

 و هج همانا یز ندا رتا تاک |
 وو یدتا روهط هطرض ر اضقزا ندرما ن نک ردا

 هدک دید دی نهان ردیش واو لزوک بیط نالت د هثلثءو نوا هیرگ ود

 یی وکم قعیا عل ص EGA هن نکل رد هلب وا یدال یا

 ٠ ندل اظع یکید ررک بوراو هنب رسما كيتو یرب ك هدید ےس تباکح) |

  ۰هلرا لد اهل تورا هنناعوو دارد كنارمما هدک دتادا ممتعا لاعص ع

 لو كرما روک ذم مواطم هداع ههشدر هن یداوا لوسغشء هشیا همد

 یدک تولک هک ج وک ینآ ما هد هدود ول یدتا کشا توهیح هرزوا

 تولک هضخریما هدک دا ضا یس ها رار هد دود ی وا ۳ رو ۱

 مولطم هدک دد تبا عهد ندز ید رضا شاب و سس دا مرهه نس

 ءهدونوک هب هری یرغا 1 نی سدس ساب هکنوح ربعااد هلا لعلصا هراس ۰

 | :.۰.یدیوق ناو هح تلعر لوا بودی آف اصااریما هدنباوج ود |
 || هدنسوشراف كم اظ حاصح مدروکل جز یلنع ر نهکربدیناع سواطتباکح)

 | باوح هلاد ره هن رللاوس كجا وردا هرظ انم هلدا كن | بو روط |

 ۱35۰ دن رولوأ دوا اج یاو راده اچ ی دا رز و
 8 فسو ندڅ زکیلاو بودا لاّوس هروک دملحر هدنلاو-ا یردار هلغلوا |

 ۱ ا ن ۴ ید رد هزانو رو لوب یس هدح و مت تاغ در د ردلصد

 حر یی هشید مروب روص ندنف اصناو لدع مرویم روص ندندوحو لا ۱

 ۱ || هدوج یدربو باوح ولد رده رح رپ ای وزر وخو رحافو قأفو ماط ٤

 ۱ 0 اوج كنا یزنس. هک انآ هدا هداقا کرک لا نکو ن داوا د هل وا
 لو ندناهدناوجروک "دهلحر یددیمراوا ها صالخ ندئد دعاو

 نس هروک "دم لحر جاعح هلک كټ ردلاط هدانز هب ص زو ندنا خم

 لاو و دو نس فس وب ۳ ن رس e م یدید نت دو برف

 ےس هه سم و سس

 ) تکیدت ا ۳



) ۲.۰ ( 
 هننافو كم اه یراترمضح یک هدنرلک دلبا دیهشهدنش راتر ی رکیزوب

 | بور دنوک دغاک هرایسنب رصد رعنن فسو یدلوا تم هدناسارخ ردق
 یدردنوکر یخ نعل داوا هدن دنع كز ەنى مان شد رح كنىرلتر > دز ن یب

 ۱ دارم كلب وس هلا باذ عو تاعع یدانا راکنا راد عا لاوس ندشورح

 كشورحیدلیا رارصا هدنزاکنا بودیا لمح هیاذاو افج یراکدتا ر لدتا
  هروک ذم هورکم هورک یی ینبدلوا كن رات رطح ییحاطخ ردام یلغوا
 توئاوت ك ای رایس ن رمد رابدلبا سحو "دخا ین ایک هلکم رب ورخ

 هرایح هدک دتناراعغا هدیلو هدفسو و رب رع هرعن تسوب ندد داوا سم>

 هدنابیسلردنوک هنفرطودنک ایطعو یسل راقیحندسحبولب رب وناما

 دیو نورافیج ندنادنز راس نرصن ییرلت رمضحیبح هاکعا دورویحا |
 | هیلاراشمرایسنب زصن راک افج رادغ راکزور هیفس قحا یدردنوک هنفرط |

 ۰ ي کری یدردنوک مدآ كی نوا ندنسارو بودباردف هت راترمضح

 : تودا هلد اقم هللا یک چ نالوا هدنلار هدن رک دلک ن نیس دن راد طح

 ٠ تودنا تتررگسع هعشل ملطالوا یدتنارامرات نی رکسع كرايسن رصد

 || هدننایو یترضح لوا رلفلخانیسهلب رق یرللا هلکمردنوک هش ر زوا كاي
 | بوردنوک هماش یعوطقم رس كن ای ورابدتنا لق ییرامدا هلج نالوا
 | هلوتعوب نوصق>ادخ هل هللا رلبدت| باص هدناقلاط نف رمش دج كراب»
 || ماسمونا ردبا ایح ندرخآ تلم ناسم نالوا یسوءا هکداروسک رهصق

 | نوکی دد و نورردنا ی ءدسح كن اب هدقدلوا لوتسم هناقلاط یتاسارخ

 | هحونو هب رک بوا وا عجناوسنوروکذ هدرلنوک لوا هلک رعا لوا مام
 ٠ یدو ین نع دسد داوا یلغوا کیک ره هدهتسلواو رلیدابا

  بوروطوا هلبا مابا هدنرزوا هکمقب رو لب ذهلاوبا تیاکح) |ا
 : یدروتطوا هد نکات توتلک نوناخ هم ارعا رابتخارب لد ردا شوت "دین 1

 | د حدنقر یدلیا مسبت بودیک هنقوذ هدکد جا درو ذی حدقراکا |
 | یدو ىج وا كدربو یجدحدقر یدلشاب هکلوک تورازف یزو درو

 ۲ لا و مولد یمررحآ ندیا رشوب اود نالوا هدد هک یا
 | ناو راردا انزرلتا هبمکلا برو هدر درو باوجود رب دز ید
 یدید ردقوب مدار رولس یغیدلوا ےک یردم هدز دا دل رس

 1 :دکییتیا قاب تنوع نم یسوشموق رن ےس داوا ماندي تباکح) 1

TT ۰ 



( 9۳۰ ۱ 

 | دبع یردار هک دات ہدک داک نوهیح علا لبع ند دعس لالااد.ء

 هلا حر هل ص اکن هدک دانا مشو بس ه ردارب ش«ردلوا یورگ زرعلا

 ی“هنرح یددروتک یهبرحاکب مالعا الا هدک د.د یدررونیک

 یس وزا یدعا رم ۲ هال .دنرود هرک حاقر ۹ 3 ۳ ورک رلبدرب و هلا

 هارو یداو تولوا فذاو هنغیدلوا حرز هدنسهفرا هدق دلووب هللاا

 یورع یدتاعا هنن رام الغ یدهد لداک ینوحا كعا كنج هلا خرز

 دہع هدک دابا حد هلا E بودزح هسک وک راى دروتاب هرژوا یسه-فرا

 لور توایش همدارول هد لص: شماق ند راکزورتدش بولک تیفیکر کل ا

 هروب الص ا متیرایدت عضو هرزوا یر رسںودر دلاق یرلم الع ید شود هن رزوا

 لو رگ یدروطوا بوعلاق هد رزوا كرپرمس كرهید ردقوب خيدلباب بوشود
 دل ناروط هد هرمشط هلا مکا مان Eme رادع نع و طەمرس

 بوقیح هل را هسک دودنز زعلا دبعو یدرب دتا عضو دن راک وا توردنوک |

 قاخنالوا شمکنرب نوا بحاصت هورع یدعاراثبا رادو مهردهماخ |[
 كن ردارب ۳ نبی ريدا شومارُف یورک توس یهعفاو ولا

 نالوا هداروا تورک هبهرامالاراد هژبرلم ال نالوا هدنناب هرکص نده

 یو یداوا حورح مدآ یخ ندفرطیکیاو یدتبا هلناقم هلباناو معو |[

 کال لادہع دعب یدلوا لوغتم هزاع اک ک ششاز شاطرب سا دیس ٠

 یدتا را یتسعاوا لو لدیعس ی یک توروطوا هدنرزوآ رمثهو توفیج

 تغ ارف ندنلتق هلو راع اتعافش هقاطر ند ديما نب رهاشو زب ملا دبع |

 قارع هلا حارخا ندساح هرک صد SS دتا س+> هامرپ di ىتفلعتەو و

 مارک ا هرلنا تعص م رلددراو هاب لرز 9 تعرصم هدرلآ یدلبا ی هند رط

 هم یا ورک توردنوک رح دام ترم هحوز كورع کالا دغ ىداباناحاو 3

 لاعت هللا 2 ةد او م9 هدکدد نوسردنوک کی ییدغاک ناما مکیدربو

 مدا نفدرارب هلا لغ لوا یورگی نوا قلوا دعفا مھ هلا كنس 7

 ییدلیا ورع كکالادمع ردغنالوا عقاوادتا هدمالسا یدردنوک ریخود |

 زربدردردغ |
 نیا نی لع نیدز را ناو رھ ا هر رڪ بم سد یرکزو تاکح)

 | نابلاو م موم موق ییرلت سضحدز یرد,كنیح هکنوج رلیدعا دیمش |

 ( زو )



))7( 
 ی ت ج ست نو ا و ست

 قنس هګ رو باوجود نينم ولاریمااب كيباورع هدک دید ههاابااب هورع

 یرالا مهسا رولوا بلاغاکس هدتفو تاک دا حورخ همرزوا بودیا علخ

 مهساغبهرزوا كل هنر منيع یدعم ی دیا مدعا نیع لوبیرب هدزوا قاعاب
 نسر زوح هرکص دیماوش نالوا رص اح دکر كرد مهس زوج ه هدر و

 مکح هددایم هدر ۶ هل اعمر هب هيما یی هدب وي زوج یان را دید نینم وااربمااب

 هورگیس هلج یدید ردکلک هنن رپ هک طد معرف ردضح هر طاخ واشاح

 | بویلغاب راو سأب هتهدنوب نوساک هننرب نع لخت ولا رمما بواوا هجوت

 | دلو رعراشالغ هلنارعا كکاا دیع ابولوایضازهدورع زاید کون زود ا
 ]| لکا مف ردسغ ن دنوب و رع راب دلغاب هنس هقرا بوروسج ییرللیکپا
 هدنز اود ر داوا نوراعیج هنا قاخ همر دلوا هدارو نب نینم قلارمماا

 || هليا بضع بوتوطندنغالوقود نسکج هدیا یرکم هدهدلاحوب هیحااباات

 : من نکال ٣لا د ءان یدارف یشیدرو تو شود هرزوا یزولورع هدک دکح

 : هدک دیدنسرارغوا هالو دردرب مظعاندنو لادم كلو ل درد نشر

 || مهسا یککجهدباافو اکب هدلاح كفيدلاق یاب نس رکا :هللاو وراب کالا دبع
 ۱ كص یا نالوا هلع نڪام ىلع هدهدلبرب زکل مد.اررب ولو ید نس

 | ورع هيد ردراک رد یسعیا جورخ هغر زوا یرکید كنیرپ هتبلا هدنعاقجا |(
 | ود اقرا نیاابا ردغا هدک دلی افیفح غد داوالتق ید | رع كکللا دبع

 | نک ردیک هدعس# یالاا دبع توتقوا رصع ناذا هدانئاویو یدلڈ ا همش |

 روت نشلا بودا لت یو نس نکیاهد رکسم ی هز لاد بع یشادنرق ||

 || هدقدلاق هنرزوالورع هلا فیس ز عااد عید يک هدهسءو یدابا رماولد

 جراو هلا لرک ذا عولغوا كنس هرشمه كک ردب كنس نی زب زعلا دبعا
 تودیا جر زنعاادبع هدک رد نودا یس هعشب نوسراو هعانس یشیاوب

 | یدیعس نورع هدنناب بوقیچ زکلاب دجسم کالا دبع یدل بادب فک ندنا
 || كورع هلب راغا فيج ارا هدنفحورع هدنراکدمروک قاخنالوا هدهرمشط |
 | قاخ ندنراذیعمو مال عرفن كس ندنرلم الغ كورع دیعسن یے یددارب |!

 || یدیازلرید هیماابااب كتوص انعم بوروایتسوبق كنهراما باب براک هلبارینک |[
 ۲ ماکت ارادجنز بوروا هتشاب هللا فیس تاکللادبع نب دیلو یسیرپ ندنراګاو |

 ه-طوار بورداق ا داروا یدیلو ید عند مهاربا ناودلا بحاص

 ٣ یوا قدرنامههنث دح د تواوا ددد ره تاوصا یدلبا لض

ETRE 



(Ce) 

 اد هترس | واح فیما 2 ئ“ ا ىج زوةط ا كنرح* خم رات تاکح ( 7

 هدقشهد یصاعلا نب درعسن وزع بوفیج هندناجهدر و نیعن او م نائل لا دبع |
 نایفط ورع هرکصندک دنیک كالا دبع یدانا ماةمعافو فالخا هغ رب
 ناصع نالعاهرزوا كالاادعود> (یلالا تب هللا نصح هدعڈمد تویلدا

 بو دنا نهم هکیدروک هدک دیا تدوع بودید تل)ادعیلوب یدلبا

 نوک قلا نوا هلا ترشا هیرح هرورضلاب شمریو ماكا هفشمد *هعاق

 ندکللا دعو كعا لاستف كر هللا یعسوت نولصم هدع) راب دعا كل

 اک ۱ دع نولوا دهع یو دعس ن ورع هرزوا قلوا هفیلخ هرکص

 یسعدار ید لا هدننا روم اهره هسا راو رومأم ندندرط هلا هره

 ںوناوار رګ ناما تاتک هله جووپ هدنرادنو رلیدلیا هلاصم هرزوا ملول

 هدعنمد تاللادبع یداوا لزاتههرامالا رادو لخاد همد مد الملا دع

 یدلبا توعد تاب توردنوک مدا ه دنعس ن ورع هرکصت دقدلوا رفتم ۱

 ى هلن اد. یداماد لورع هدقدراو یگوعد هورع ندنفرط کرا نکی

 كمتنکدوخ ابو كەك دنا اکا دع ورګ یدنلو هد هیواعم ن دیر |[

 ی هنسسلح كکللا دیع كسن هدک دنا روا س هل. لی آ هدنراقش |[
 مرقروق ولد زواک ترضع ندناهدکفح ك:سو مرو 7 هل-ه>حور ۱

 ود ردبا رادب ی اقر لا نبا م هساوا هدوش وا لب هللاو ورع هدک درد 1

 هع هللا ىکر نافع ن ?E هدءاب ور یک نود هک ول ل مثرو3 ۱

 و یک نس مدا ن الک بولد ی راک ییکموک اک یرلت رم و>

 نک هنیابو بویک حرز هنتلا كنناوثا نوٌهلاقورع هدعب ید: د مروملک هد

 ید شود نوشالوط یفالا نکیا راقبح ند هطواهرزوا كن بوقاط

 هد هسیایدیدرواوا لزوک هل هسةنک مرویمکب یکشو دیک و ب كنس نیورع اب یس هج وزا
 هنفرط هرام الاراد بولا مالغزوب ند رسا و چک هتنابو بويعا افصاورع |

 نالوا هدناب هل ما تاکللا دبع هدقدراو هرهرامالارادورع یدلوا هجوم

 طعد هاع یییدلوا تاکالا دع رل ید وهلا نیرادقهر هدو مقر هندنرلم الع

 بار مظع يرل 7 كالا دع هکید روک و یدلوالصاو هم العرفنرب

 یدلباس> یرش عوقو ندنوب شلبا عج ییس هلجكن هیءاونن بودا |[
 مظعلو بیحرت یورع بودا. ین: راو لج کت هرامالا راد یاللادبعو

 ) هورگ (

 کالا لرع و دعا رابدتا تک قوحر و یدرافیح ا هرب رس یییدلوا هلا 7



(r) 
 ا ك ببپ

 كن هنر و هدي تارا لنناو مش یرلار وح توو دل نینولاربعااب هر راج

 كع ااّزشا هزاصع جد نداموبهدنروص یی دارا بزنم هنگ لش نارمع

 | توکتس نواوا راسءرشو لی نوراه هجر و باوج ودرواوا نکم
 یدابا

 یک هد هساوا مطرادقمرپ یکشاک نکیا دنس هناخ ینو ر راکعطنیاکخ (

 سا طر هدنلا ییجوح كلوڈموق نکروئابوس هنسو دنک و دنکو د مهسروشو

 هدک دد ر ويسا یب وص تا راد قمر یدتا مالس مرد بورک ورحا هلا

 ۱ سوف د كنايلوخ لام را وشهو مر بودا بیعت روک ذم مماط

 ی دد ررویوط

 یدلینرب لر جد كنا بواوا یاموکر طةف هدنسهقرا لربقفر تیاکح )

 | سارو هلبااطعا هییزرد یکلموک یدیا یسانئا دیدشدرو اتش ماکنهو

 تاکلم وک ه دنک وا ال اک د قداح د دقوخوص یسودنک بود كند

 كنب ردنم هدک درو ب وکید کلم وک طایخ و یدروط بواوا بقرنم هنن

 نسرویمرو نوع نيکلم وک كرشفوش مدار هما نالواهدناک د ید وق ا

 | داش صوص نس طایخ هدک دید رويلوا ترطصم بولهرد ندندورب هتشا

 ۱ یدید مهشلباپ یتساهب هلا كنس هسردږک ردونوا یکلموک

 هركاذم ه دلا لار زعاا دع نب دوس هکیدید ییاطلا ماع وبا هتکن )

 م2 بور و باوج دیعس هدقداوا یراچهدنمح توکسو مالک زوس لدتا

 توکس یمالک زردا حادم هلیا م الک یوکس ؛ر رداکد یک رق
 نخل یاح یر هرزوا تن وک كىك ۾ دنروص وب ربع اف صو هلا ۱

 یدیدردلکد

 | هد ن هکر د بودا لقت یلاع هللا هجر لمآ نی دلا فس تیاکح )
 ۱ هداك هننلان نردلا بامش مدشوروک هللا یدرورهس نیدلا باش حش
 نادانعم هل توب نس یدید م رولوا كل ل وب رب ندا مکح هدمز یور

 یدید مدا یس هح كنوص كرکد هدان ور مدد نس ر وات وس یالوط

 لیعا و دکفح ی یسایلوخ ET ردا تل ال د هترکحو ع ترک اب ور

 قددصت یژوس ب واوا مزلم هلمحور هد هسا مديد رددوا هکاب و

 مدلوب لععلا للق و للا 2 یهبلا راشم یدعا
E ۳ 3نفع کش  



)۳.۰( 
 عقاب شاان ۵ رغ وط یو لش بو رو ۸ 5  یحاصهاخ یدلوار هاتف

 یدید هل | ی ۳ رپ وش دساا هل وای NS ak + نی رق اسم هدک دید

 یدید یا ییهرفس قااق یدربو ںاوج ولد راک ندا جد قلا ك

 لک بودیا عضو یب سو شرف ییمرقس هلبا حط یماءط بویلقنآ یجت ربو
 تقفاوم هکفیلکت حاقر دن ی ی هللاو رواش دک دد هدیا ماعط

 توروطوا بود مس ندکآر هعفد ول مدلوا ب وک ن و د اف هدا

 یدلا ت رشام۰ هکع ماعط

 مدا ندا ع هدک دعا دارم كتا اشا مالغر لجرر تیاکح )

 یدید تدا ارمشا | ردا لو, هلا ی :کلواردراو یر كم الغوب

 یتیقالخ كا ك هسااردنا صا هره همالغوب هدک دتا لاوس ندنیع یربشم

 همر و وص نفاص اک ھوا ردا دار تعسا وص ندمالغ اض رة رل شدا

 لردا رکسا ییالع قرتسم یدید نوسر و وص اک قح هک ردءزال كءد

 هلا ایشایم الشبوب د مرون اللوق هلب واهرکصت دقداوا طو.صم یسهدعاو وا )

 روراب دةبجهرفس هلی مالغ یدلب| ماد | هرزواروک ذملاونم خاش اقراعق او 0

 مروجوا هدگلکسکو هرات حاقر فرطیاشا تالوت لواو یدنا رگ ن دلور اط

 داکلیکا ورغوط ههروحوا یو روال ۳۳ كد رح هدروک "دم ید رطیدا

 یطوبعجا رم یکجهروشو د یاش ا وکار ید ەساد تازود کو هم الع

 مروجوا و هال اس وش و یداتعم یسبدتفا هل وا ندناحا

 همروحوا لوب بوذا کویت قرط هدک ددر دا یرغوط دتفرط |

 كم ما ردو ده یدعم می نس مالغا تواوا رڪ فا رح یدّتیک یغاشا

 هدک دید یدّتسا ا لدن كعا عاقل ده صا هدیاب ول هدب ودآ یفالخ

 ید ما نوساواهرکرب یراب كمدوا بودا یاصاا و دین . قرا م دوا مالع

 ی دید مدنا ود عهنوط |[

 ف را ن.و تایعطات وا بحاص 1 9 نادع لری ۱ ك راه تیاکح ۱
 زول بودا و یحاص كن هب 0 علت اس 1 دام كعا اشا 0 دايخ

 ندی ےس هرو 3 | تافو قطا یدد مکا 4 ها صو ندنوتلا كي

 یکدروک هدک لک هنا لدرشرلا نوراه نادعو یدلبا هعدابم هر هجا كس لا 0

 ( هراج )
 ندید كلدسا اا هبافود ك E یکیدشا بلط كکحاص ی یسر



( ۲۹۹ ) 

 ی وب یرب ند هدم السا یارعءا نالوارب ار نامز لواراب دلوا لعاو |ا

 (تبر) ردشا ود |

 »۶ هل ام رس الا نم ه دف ناک نو #

 »۶ اهروا هادا اهب دفن نادمهف *
 وا لوتعم هلا حار دغ فیس جد یُعا تة اع و

 یس مان بانر ییج ہلا هدک دتا دارع له ان رعاش مان مشقا تیاکح )
 هلاعتسا توراو هنعاترقاو مو رلبدتسا رم مهرد كم ترد نوعا یر

 بوراو هیسوحلفبلا سر نا یناقهد نیک یدمریو ر هسوک ی دلبا
 هدک دا ادا اماع ط كب ترد نالوا ی واط ۵ دک دتا نان لاح

 (رعش ) یدای وس یو

 %3 گو لاح سوعمل یدق هد تاب راارهم یسوعا راق 3%

 ۶# 1 نی” تيدر ام اذا *# مینا لها دیس كناو #
 0 ۶# مکطاب ننک !اونوعرفو * اه رق ف ناماهرو ا #

 ٩ یشرب اکس لدتا تناعتسا ندکموو شن اب ہدک دتسا یرعش ول یسوع 0

 | كدلبا تازا ع هلبا لوقو اکب مدتاادا اماغ یکبولطم لداکاکب ریدر و

 ۲ مار نوت تو و باوح سشنقا هدک ی مست ی
 | ەد فرط تسوا المج وبا بوت وط رار, هبا ل ولم نس نسرویلوا |

 ید د مدهروتوا

 لوپ یدیا ردیک ش۶ هنیرطاق ینعب هنس هلغب نوت رب قدزرف تیاکح ) |
 ند هل هدک دالک هنساذج كرلتروع مات بولا رغوا ندنأب كلاود ماطر

 راد لوک ۵-:هددروصوا لرط اقرا وع یدلدا رومظ وو هطرط

 مدسلآ رولوا هدرزوا كن یینآییدف ره ی نکیلوک بواوا ھهج وم هرلنا قدزرف

 هد راّو لودلاو ییسسقدزرفایسب رب ندنرلاكانژ ید درر وصوا هل وب

 E ندقروصوا ینوناخ هرات ۳ اط قوح هدنخاحوقو :

 نداروا بودا نکرد هلا هزاب زا فرە ےس وا قدزرف نان هدک درد

 72 سس سست

 : لات ها گالحرر صترب نادهو



( ۲۹۸ ( 

 مردار من بواک لجررب هجا نوکر هک رد یدعاا ن ممه تیاکح)

 ندناوبد ندا داوا ګه رکاسعندب حورخ هکب رزوا كنس هللا ثءشا نا

 هدک دیدرابدابا بار یل رام بودا ممه شب و رب دنا حطو ص هدیطو م

 ید یک دچساا ل ووو ال رع اش نس أ حاج

 (مظن)
 ترطالرابم حالا ید 3۶ دقو كيلع نح نم كن اح

 بنذلا تحاص فراقلا او # ٠ هن رق بنذیذوخ ام برو
 یھ الک كنب رلت رضح یلاعت قح نرمال! ا١ دک دنشیایرلتس و فن رح

 هر اهس قح یدلوا ع وعس* رلتب كد وقوا كنس ور دق هب یدع"مدتشبا

 هناکماندح | دف ارمک انشای هل نازب رخل اهنا اولا )یلاعت هلوق یرلت رطح یا هاو

 هدنع انعاسم اندحو نم الا "دخان نا هللا ذاسعم لاق نینسحما نم كار انا

 هن اود هن یعمآ كعداوت مالسغاب هدک دید ردسشم روپب (نولاظا ذا انا
 بولد تدا اطعا نس هةیطو فرق ور لت ااش نس هت اخو تا لاخ دا

 یدریدتا ادو د رع سا تادکو هللا قدص

 د هنیسا توا وا ند هب وما تاود یارعش ین ادبه یشعا تب اکح)

 كنس هرمشم كن یعش اما زرد یت اد6 ثراطا ن هللا دبع نب نجرا

 دم هک وب نب وک بودا لقت مار هپ یبش نوکرب یدیا جوز
 تافلا هادغب ن یدیا راو هراو یادت هداروا هکمدلوا لخاد هل رب

 نآرقلهسنا قداص هداب ور و نس رکا یبعش هک دید مدلا یرعش بويعا

 كل یعش هعقاوویدد نسشلشاب هکلب وس رعش بودا كرت نت و الت رک

 یشعا هدکد ردنوک رکسع هن رزوا ملید حاسح یدلوا یک یرعبعت نیع

 یاارلب دلبا ر بسا بوت وط یی اشعا ندنف رط راشک یدلاهد رکسع لوا

 هداشعا یدل وا ملش بودنا تبع هب اشعا یزق كنگب رفاک ندیآ رمسا

 سهم ا بودا طح ندن ول زو یدلبا هعداوم دءفد هرکس هد هک رب اکا

 مث هدنل اوس وید زکسیم ردیا همام هلی وب اقا هزکناوس زس نیلسلا
 نوا كن و نس هتشا "رف هدک درو باوج ولد زد هل و یتداع ار هلج

 راد ر ار هلکن س تودیا صالخ ندار ول نس "رکس رواوا روصثم اعاد

 نسمرد,ا جاودزا بودبا را ت خا نب نوعا كفل هسک هب هم السا

 ندسنغ ابا كن اشعا هدق دل وا ههک هلغلوا یضار هل وق وب اشعا هدک درد

 ) یدوبف (
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 ۶ الغم نوهأنملا ىدهلا ماها یعطا # | ۱

 ۷۴ لیغاتشماش دلا ستااو نی دلاب # ۱

 (یسانعم)

 زارا ةدلاح ینیدلوا لوذنس هللا نداعاد هفیلخ نومأم نالوا اده ماما
 دکب دشا تم یدیا راشلوا لوک هل اند سان هک وب لاس ید تو
 هداج ملا میس هدنلا هدنس هن اځ هلا نګ ز م دا حدم ی هفیلخ نس

 لوغشم هللا اند همیلخ نسشعا هشت هب یراق هج وڌ ناروط وا هدن رزوا

 نوه قح هاوا ندنف رط كيك یدفعو لح كل اع و هدنروص يیبداوا ۱

 هدنحدم كد و كعك. دوس یک کیدلب وش هدنوهح دراو ل: كس نس

 (تس)
 9۶ هلغاشن دلا نعایدلا ضرعالو 4 هنئصد میضب ابن دلاق وه الف #

 عباض سصن نالوا هدایند دیلو ( تب یانعم فص الخ ) مدد ردشعد

 زدگی د رکا لوذتم ندشد نوا یس هص زاغ اسدو نعا ۱

 دع قکساام هيلع ۸ اط جاکر دا تداور ندنس۶ ییععا تاکح) ۱

 هرمشو یدلک هی هش دم هرکضذ دک دا دیش ینو رل صح ریز ن هيا 1

 هب دم لها تولک تسار همدا رایتحا ل هد هداد هاشفک , كوا ند رک ۱

 ل هن دم لا ھا هر هر قر هیلعا لحر لوا یدلرا لاوس ندلاح گلو

 سو هباع هلذأ یلص هللا لوسر *؟یراوح نا ۳۹ ار زرداد 5 كپ لاوحا

 هنعالا هيلع فسوب ن حاجنءارحاف كج هدا لق ےک هدک دید یدتا

 روک جاج نش تاب بویلیا بضغ حاجت هج رو باوج ودی دعا لتق
 اکا یرلت رمضح یلاعت قح مرولم من لحر یدید نسم رول ل هس

 سولر وا كن اجاجیدید نو.-کا قالم هرج قا نوسه رپ دل ریخ
 یددد س رولس وا ییاج هدک دلکود هرب ات ۳ یاس كرم بور دلاق

 بول وک هللاد-معمق ہدک دلی انش نغیدلوا حاص كناروک ذم لجو | "

 یدبا د هسا یھی دلوا ےک مب نس رکا یدلوا ی تاشو هتشا جا اب

 هعفد شب ه دن وک رربد ووٹ نی ساع اکب لد رعا یرلل اوس وب اکب

 حاعهدک دید یدیا یقو كن هع رص تجانس 4و ی راوط هع ره | _

 یدنیک هنشیا بودا كرت قب رح بواوک ۱

(۳۸( 



OSA ( 
 ۱۱۹۵۱۱۳۱۳۳۹ کا

 اع ندعاب یهدراهواوط نالواهدندب یکلعام ۱

 بول د یه ال نعل دعا او ندب رز وا مدروک ا یک مک: | ی ۳
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 یدم هقار ندلا هءلواتر

 هدنعا قلح یلثم نیبهلا تا ادنعلغشا هد قولوا یدک یدقیح نولاخ

 ماش شه سد ر رے صد یی تلو الوشم بول و اهدانز یلغش كن هسوکر یدلوا عداش ۳

 نر د ناسهط یر ض> دنع هللا یطر تاوخروالوا ل٣د بر ط ەد تود دم هقا

 مستو نیبهلا تاذ فصق نع مالسلا هيلع هژاسو) ردرل تل وا ریه هنس
 (روکلادعدروطا نم ههاذ وعاو ريخ هللا قزردق هللالوسراب لاق

 نوناخ مان هاللا تاب هکتاج هکزب د بودا د ۳ الا تحاص تاکح)

 یودبلوا هک: دت|فداصت ا یودنر نک درک شمقیح هر هرسصب یداو صعب ۱

 ی دد د ردعاساص مد ی وكر هتک دنا لاوسو د یمعاتاص نعول یو دیأب 1

 ی رفا كن 7 كموا وط یودد یددد لهروک ردغا لصد سوک هر هو تم

 یدسد جا مولوط هند توط یول مشکی تو اب 2 یدرسوک توحا ر

 هارب واكٿ ودب تولد لزوک هدوب توقاهداک | هدقدحآ یول وطهقشد رپ ۱

 هس رب وب وق تو اق هدالا كنم ودب سایز عا مولوط یا یدر و

 نوط كنو دب نودنا رھا هنن زا ه راج هکناع هلغلوا رهاظ يکح هلوکود |

 بو روآ هعد مه یر 4 راحو هکناح هن رلقایق یکا ك دتععم بوزوج

 نم اقا كنصلا ناذ نمو یدیا لر دنا ادنود نییغلا تاذ تاراثلاب یه

 درو ا قرف یدجو زویمهطا نییعش هل تومام توک کن

 هللاو مدمروک مدارلکا ن درعش یک نومأهنب نسا ممف شاک اب
 ل ءتنا هنن رخآ هلا تسارف نومآم ه دد دوقوا لوا كس ر نب قیقح ||

 ییدنبا ناس یعفاو وید ردکر ک قلوا زوسوش یرخآ كتبوب بودیا
 تاکیدند كس هگنوح دصح یا نا مدد ردشاود عوقو هرک قوح

 ضرع هنس و دن حدا سوس تسرب لعا تاغ هدنحدم كلا ردد ٠

 نوک رب هصفح ییانیا ندارعش هکر دبا لقن لیفع نب ہ داع تیاکح )

 وفوا تب لسد یدید یدعا تشاشد راهطا الصا ه دتلدودوا بودا

 (تس) یدوفوا یتا وب مدد م هروک |

 (یضا )



( ۲۹۰ ) 

 | فاح نوعا كعا لوخد ندتسباب تو)اكلم نوکر قیا ك دل وا قلخ

 یس زن نایت قو a کی دتا نویلشاب هفت هدک دید كوا

 لاس اود س سا بذدم نم وم هر ا ندنو یدم هلوا ردتعم هک وس

 ۵ لمس وق نزایلس ند# هيلاراشم EE راد دا وا ردا تک داهزو

 هدنکیدم رب و ندا هلوخد هن روضح بولوا سصاح تعاج ر ندارعش

 یدردنوک بویلپ وس یتا اوب یسارب ندنرلا

 ) ما 8
 ماي رد ءا ارعشلاو مانتو $ ەە مر ٢ل | نبلیفت ال

 ماكل ایلع م فنالاو کح او فصخ ملاذا مهناب ]سءاو
 الالم قب اتم ۵و یطقن مهیلع ناجا تیانچ و

 نیمآ كد ابع نما دحا ووعم ناانظفحا و مهاعش نعانفاع هالا یلاعت هلل اذاعم

 ب ودار ونک هن روضح ییهروک دم یار هش هدک دتشد یتاباوب نايس نږ

 یدلیا اط ءا ينس زئاو ج هقشب هقشب

 جن تیار نیو داف و ك اا ل شا
 مدع»ند رک |فرش هل مالسا قرش كنب رلترمضح هنع هللایطر یراصدا

 ۱ هدنباهاجتفو هکررروب یرلترمض هبلا راشم هرزوا قاوایش ذکسسم

 عب یک یکیا هدندی كتروسع انسحرب هک مد روک مدراو هظاکع قوسنب
 كتا تخ ورف بولو ق خاب هداس هنا هک یدیاراو مواوط كجوک یا
 مدد ن نک بوراو هنا كنزلوایدیشم روتک هروک دم قوس نوګا

 قّس راق بغار كئسوب هکمر دنا زظ یدیدرار د جدنا راش تش یلساکب

 یدید یرواواراک هلیح نوتاخ نالوا هلیصا هللا ناخ هدد ردیل هلرحو

 هب یداو نطب مدد لدسقاب هعان هداروا هدیک هب یداو نطبوش هلکنس

 بودلکد قشیراق عایوب مدناطو مدلا ندنلا نسب ریش هواوط بوراو

 بوجآ یجدییرکیدو مدرو هيلا كز هدااح یییداوا قچا یرغا كلوط

 مدر و هند كن وئاخ نزسفاکا نیر غا هت بولد ردعابصااخخدوب مدناط

 هسا روغ ار ندنلا رک ارک هلب وش یدنوطندنرا رضایمواوط کیا هللا کا
 تزروع انآ راکرد ضج وا فلت تولبکت زد لس ناو
 مدآ وأ راک رد لص م بوزو نوط كنای نکيا لوغشم هلا رام واوط
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 رس راه
 لاحر لغت رق سابع ن هلادبعن یلعن ناولس ن دج تاکح")
 تعوکحودر هفوک و هر هد ندنف رط روصتء یہا ند وسو نردنسهرمتع»

 ۱ ید ۳ رواوا لخاد مه رد كم زو هنس هت رخ هول بو دیا

 ید شب اروک یی تولوا ندرجا توقا هراسکی هکیدناراویت نر ۳

 اس ن درب دم هلو نرل دارا قو جو E نت هک ر

 ید 2 هر ندا هلهش هدنرکد ردنوس یوم 5 ردنوس یوم

 یاک ورم یلکویدلدا ط. دی-شرلا نوراه یک ر هدناقو راد روک

 ینا يشاودو ةن ی دیا مهرد نویلمنواو نونلانویلءیلا هل جزا یدلبا روهظ
 تو ناسک رثک ۶ء هنصاوخو امد: ندنا هدقدلوا لصاو هنوراه

 یبسكنکی دعا طب كورا ھن اک ورم كلو یدابا لقت هنس هت رخ ییسقاب
 اما بو دیا دخ هنش ادنرق ناولسی رفءج یردار کناعلس ن دج
 ردو ول ید هند ر 2 لوس ادن رد مب هلا قاعت و رگ هد.تشرلا نوراه

 یال و و ردشعا تقرس ندرگهان9الخ ترضح هدا كالام هره

 هل لاوما هیودنک هلفاوا او هنف الحت یاوفد تنفاع ییضرغ نده

 یجدنوراه یدنارردنوکربوتکم هدیش زا نوراه ولد رد هدکمرو تب وە

 تو سوک هرفهج هدننافو كن ردار بور دتا ظفح ین راب وتکم كلا

 نوا لاوما هل اب یی دلوا تال ام تاک ادنرف هدنر دغاک وب نس
 بو وا لاح هراکتا هدنکیدید كدناشعا تداهش ودر بکنیم وارا

 دیشرلا نوراه نس هح ندنعب دلوا یراو هعشد ادو دلکع | قلدصد

 اوربنعاف هللا نا -یدلاق هدناح یییدلوا مأتمو مورح دوسح پودیا طیض

 زردبارب رحت یتفیدلوا کول# دبع كني یللا لرو نم یافوتو باباالا یلوااب |
 بو هرب هد هرصب نایاس ی دم هاا یوو یوارلا ىلع هدهعلا

Eهربها ياها هلک. ات مصاو ظعو هعاح هلا یءارف 9 را همطح  

 تعصلو ظعو هز هن نکیغو لط یک ع اهزب هک یلاطوش نکسدم روح روک

NY PETAR SEETیصلادبع-ییا  

 هدنخل دةر هرمنع نوک رب رلیدلبا تم اکش ندنرالاح بوراو هنن رلترضح

 قاخ یک یا ی دعاو اط ردة و نس نولعتالام نواوقن 1 ناعلس نا ا

 س ناعتس ناب نسرویلوا هدنعز كعا تکصتو دن ںودنا منم نداط
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 مکی دلیوس OES سج 2 ی نيالا بر هدک دا و ںی لاح توروک

 ( رعذش) ردوا هر 51 ده تاما ید د یدتا ترم نوعا مایا

 %3 اا منصام ر اثا ا 3 رظداو ضراا تا و 3

 34 تکا ته ذلااوقادحاو ed ا ارخ اف ۳ 1 ق نو: ہ2 هد

 be ا رس ۲ سال هلل | ناب Ee تادهاش دجر لابد لع 3&

 دل.ص هداه ریس صع! ےیل ی دم هک ر دیا لمن بحاح میرتاکح)

 رب و یدارما نالل ز سس RANE هدرا ادیصر نکرد راکشو

 هبییارعا ندور داوا ناواو با یتاع بولوا لاد دنس هر وا كند ارعا

 رک روس السو الها ییارعا هدک درد نس»ردا لود یفاسیم ترول ااخا ا

 یراق كەل ید عصو بت هوم رنو كعا رادسعءر هتک وا بواد

 تودد یاھاھ یدید یروئاوب ذہن کج هجا ایک بو ندرلنا هلءاوا جآ

 ید یدر و بور داوط حدقر هر ۵ لو یدراعیح = هادی ھ هلا یسدر

 هدز)ا"و-صسود د یک دل یبتیدلوا مک ب ۳ تر ا ا هدک دما دو

 هریط هارو لج باتو هنسح "هرطنم قا و هيب نس كيداوال

 1 یر هدک دید مرولوا نت اب 2 كنيم وا رم ا 5 یدد مرویروک

 6 د 2 | س ود هد وز ید ھم تور داوط ید ح دور تواد ها لاح

 ی دس هدک دتا لاوس سارا را اد یک دلی بک یل نسس

 صاوخ نال ی د- مم هدک درد یدا نگیدلب و سیر دل وا مک

 ك ۳۹ هللا كراب تار عایدرد مد: سا ما كنمولا ریما هک کد ل3 3 لاک

 ےک مب فار عاار ان بوکا یدو ید ھم هدکدرو ید E گر د بوند

 مدن سا صا كنم ولارمما یدعانال وماد یدروص دن ولد یک دل یمیدلوا

 هد د ےس وک كنار مما هکلب ملکد ندارم هدک دد یرگیدءروت

 یدلوا مارح تعج دعای هللا لس بولاق یی رعا كند نامه یارعا

 هدنگح هرد هللا لوسر ی دل هسارولوا كح هک اید ح درب ۳ هل | ذ اعم

 ا هذ ہطاںواوک هلا هدهد چد یدهمنینم ولار ما هدک د.د ید اق مدس

 هلا تفالخ بولو هدن سهوا كس ارعا بواک قرهلارآ ی هقیلخ یرکاسع

 ارعا یدد کیلا رار یییارعاو هدنرا ةدلوا لخاد كرهر و مالس

 جدو یگدرد كل دعر>قداص هداوعد یکجوا ٹاک دتا نس نیمولارمااب

 هر ییا رعا بول وک هفیلح هدک دید یدرواوا لصا لاح. هتساک مزال كہعا
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 ۱ كد هک لاد او وروسدب دالا* وس ةي لک ی ندو 2۵ 335 کر او

 e 4 یهلا مس و ر هیوا تا ةا ا قاح كر رو رم

 یشرب و راکد ساونوبا كداب وس قوح كب یاثما كنو بود نسرویلوا
 یدعا رنات زو س لاعت 40۲۰ش نا هنمو دنک ودنک یدیا نایوس |ا

 بوزداق یتشاب دعب ساونوبا دید زاد شیلا هنوکو ب هرکص ندنوکوب
 هدرمرذع مب هديا هل وا لد د م یدد رک: دلوا ع راف ن زاما نین ۳

 (رعش) 10 یدابااشنا نطو ادعا نود نکندیشیا

 7 ییرح مکیطنه یر ۶ بططا هل اج یب اب #
 + ىمللا هل قم ةبهلا 3 هرعضا یباف ىف بها #
 « یر وصسا ا كالت هنیع 9 : تعنص ارم هللا لحا ام ۴

 + طا ور اتسالاتذل #: دقو هن تیاا یترح #۴
 3۴ به د نم للا ۾ ارو # راج ن٥ الفخم %

 هنا كلون ها“ ر گیفلاق کن دی ر یا ذهول و هدناب ول زس هر هدا

 ا اا ۶۱ ترشع توروطوانوگ حوا هدارول لامر رگ مهراو

 لزوک و تبا بیرت سلحم یار هاب نس هپ یبهنانش# بوید مردیا مق هلبا |

 نوک حوا ر یدتاایهمیرلنوبیب لاو یدیدرونک غهرب و لول بوی
 كاوت واو هحنوتعه دادب هرکص بو دنا تر دعو شاعبیطاوذلا هلبا كنا
 قدلوا سو أم ندنحالو

 نوک یکدعا تافو كساود وا هکردا تیاور ندیعقاش عر تاک )

 دعا رضاح هن نوا نوک وب ی دا هد رو ص قوا مطتح قدراو هثنأ

 (رعش) یدوقوا یتاببا وبا هدرکدحا لاوس وید
 ۶ اطعإ لوفع ناكر لوفعب 4۶ ده رف اف ینذ نبط ات #

 8 ود ماو فعاو دو2 لر )بنذلانعوفعاذتازامو #۴
 د ا دفو یکی 3۴۱ اغ سلبال ر دم ۸ ولو چ
 عاخ لسغلادعب یدہا یم الک اصاخت ےلاالا هل ال ین ك-:#اخ ك ساون ونا
 لک چا تدص و ن: راما ندد ریارب هللا كنا بود وڌ ه رعا یروک ذم

 ثااو ییاونا عن كن ودنک و مهرد زورجوا ه دننافو رلیدتبا هلمجولوا

 هدا ور یر ندنساب یا تی دعا یدع اس تند ا ند اک

TETAS 



)۲٩۱ ( : 

 راد راتو ددی ا جوار یک.ربلا ی نر رفع ی هسابع هرک صد دن وب

 ردزسلصا هصق ن اثاوا دارا ود ی داوا نیم اکا دکءارب ددفوو یرب رک

 مدعم هس سد ندا هبسابع بولوا م طبیب خمس ید ناسکس هکعارب ٌدعقو ارز

 ردشعا تافو هدنح رات یکیا نا

 هبا ز بوب مان یهالا روف نا ساوا روهشم رعاش تیاکج )

 تودیک هر هنا رار تولوا زوایوراب هتسو دنک قوشعءهو یدیشلوا قاع

 هکر د رذنم نی نیسح ندنراتسود كساوولا یدیاراردیا ترشءو شاع
 ندن و ندنوش یعیداوا هد هرتو لدمروک تودیا بع نامزرفاو یماونوبا

 یکیدعاو ضع ندز لدم هلا نی ربخر هد هسا قدربدشارابوادیا لا وس

 یاد ندساووا ن زعایحا شعب قدقروق كولد ردشعا فات هک

 هر وک كوا یدید لدیلفو 5 وک لوا هزکر مد رب دیٌسلا دان كره رد نالو

 ۰ ردیکه داد ندنورط یوک هدش رط یاثئا قدقیح هلو هرزوا كعك

 | یساوئوا لدا لاوس ود نسههرولب یاو وا بولک تار هبیراکمرب

 ود یک دروک هدرافرط ود یا یدید رولب جد مراح ب هک ناب ےک

 قلخو شاک شقا سود رس و دنرانک كن رط مکیداکوش مع قدروص

 | رکسرولوا لصاونامهیدعش هدزرسرروس دا بل هل اح شعشوا هتشاب كنا

 شود هنفرطرب تالو. هک قدراو هترژوااعقاو نو دیک زار هدّرب یدید

 ین هنانهم ووا راو ییفایل كجهدیا كيرح یفرطرب هنو لقا شلاق

 یدلوا نوت هل وب وب و دروتک هیاروا بوریدلاق یساووبا بولا ريخ ۱
 هد در گم ےب رار هلا ننزاب ار ۷ د بویر كدتا لاو س ندیج هزاحوب د |

 تبورهر ول ود و هددساا ردا دام كيكه داد ردمنره مالغلوارلد داک ۱

 رککیدروک و ساون وا نوک و راردبا ترشع هداروب ردنوک یکیا نوا ماغ |
 هدنتروص كعا تحاح یاضق ییوہع هدشدلوا سوخرسهلا طارد ایک ۱

 كيوبم یدنیک هدادغبو یدرب و یب وروپ یدلا بوة چ ند هنا

 هتد اف توروطوا هددج وا یاب كنار یدد شلاق توشودهدلول ندیم

 مو ک | رب یدروطوا یدعلاقو یدلک هاب یل ةع هرک صد دن .امر قدلو انقر«

 ی دسسخ روعاول اهد نسمع | فو ندور موج ییاعد هللا نس بودا



) ۲۹۰ ( 

 ضرع نی هر هوا ه»د دحوا بود مردیا ےک م دآوب یاس کل هسدارع |

 هک ردقوش مدتا مکح هب یعدم یاس ھ ذک "دید م یجد هدزحوا مدتنا

 وال هفیلخ نالوا هلع یعدم یدآ نالوا عدم هدنس انا تموگح

 یدروبیدمهلوان هکءاکب قتروط وا

 رضا لحرر و ره ھت سلم كن رات رطح فسوب وا ماما تیاکح )

 همدا لوا نوکر یرلترمضح ماما یدیا را م اک: الصا قا بولوا
 تووت عاص مأم اب هد راق درو ei کاب وس زوشر تودنا ملکت هدّرتس

 وند رداراطداهدقدلو تماص سکس جد ماما ىدا لاوس ود ردناراطقا

 ردا لضذ هدنقولوا هسارلوا بئاق ردق هلل فصت سعر کا هک ر و باو

 تباصا کا توکس نسبواوک یرلترض> تسول وا هدنلاّوس زا رک ولد

 راید روب مشتااطخ هدک دید هلل وس تبحصاکسنی نسا
 همروصضح من نس تودآ لاوس هفتس ول ونا دیشرا ن وراه تاکح )

 ردیف الخ كن رل-:طاب یر رهاط عل رد هعنصتم رلادا تدا مش تولک

 تیفیکه دناوح ویدرد وا ن نیو ]اما ىل هدک دد ی او نسدمرد

 | ەۋ ردع- حوا قاخوب نینمولارمما اب ی د ۱لا وس رارکت وند هلا

 هدنطابو هدرهاظ یم راو نالوا هرزوا تعاغتساو قدص یتطابو رهاظ
 تاابخو زوک مع داسفهد-نطاب یععقر و نانو مصم هر زوا داف

 علص تو رمتس وک هلا لاص حالص سو کک و ها ط تواوا واع

 زع ولوم یتا مس ۳ اب یر. | ,دزیو رز ه رانو نر + یز لوا مو ردرلندا

 ےل هدک دد رولاق ث ار مق قاب "را لو-ءق ین زايد اهش هلغلو

 یدد كداب وس كحرک اعقاو بودا مست

 ناسکس زو هسابع یزد كن دمو یسهرمشمه لد شرا نوراه تیاکح )

 نایلس نب دج ادعا ییاملا راشم ردشعا تافو هدنس هپ رڪ هنس یا

 شا جوزت لک نا خاص ی مهارا هرکصادنآ بودیا جوز لع نا

 ر عاش هدک دا دا رع تا حوزترفع> نب یسعردشعا تافو هدیسکیاو
 (مظن) ردشعا تعارف ندنحوزت هلکا داشنا یاساوت یر

 ۶# تفالا يز هب دا لصا € یذلا ی امذلا تنا سایعا ٭

 + تااملابلط تعصاو # مشابه م نی.قع تاتو #۴

 ۶# ترا وال لالا لعل ۶# هرعه-۶ع ی ذلااذ نف #

  Jیا و ۵ )



) ۲۸۹ ,( 

 rT ۷ قاب دیبص مد ر اغوا و پول ثبت طح ہک یی
 راندا ةد عح رم لخوا من نسردلک دام دش ر مروسدداهرادا هلا ن كنا

 كنس تاق ا عاد بویغرکو ا تعنص ند راصق بو راو نس رویید,ا
 یرا سے > ماما د دید قح هاوا ها او هی ندزول رووا رضاح هث-سرد

 || هدنفو نی كي بودبا لع عن تالغوا ك اسو هللاو صوص نسانعراب

 | لاعفنا هماما م هدلاو یدید ودنا لک | ح دول اف شاتب اب هلا یا ییا

 یدنیک.یدقیچ كر هد نسرویاب وسزوس هدومب نم انوب نش بودیا
 ۲ نيلم ولا ريما رلءد روتک ج دولاف نکا هدنن اب لدیبشرا نوراه نوک رب 1"

 1 یدد را نه رو+دب «زب نوک را ییاعطوب ارز تبا لکا ندنوب فس وابا و ۱

 | ردحذوااف شلم اي لا یار قتسف ددد ںیم لا رتما ابردق اعط لصف |
 ید تا لا وس یس كس منت جست بو یم هدیا طض یو دنک هدک دید

 | دلکعایج ولد نس: ا: وس هلا هد هناا مديد نيلم ولا ربما اب "ی سر

 هر .ایعاب قتسغ: تالغو كب اا او كش رز روح لامد هللا هجر ههنح وا

 و دا لفن نکو درد ردکح هدا لکا جدولا ا
 د بود: ایا

 8 ر هر هفنح یا یلاعا یح E هدنزخاو اند نیحاص | 1

 A زوک لیقع يديد یکدم هر وک ك نوک نالوا هدنسشاب نوسلبا |

 یدروب شعردبا هدهاشم

 مدلوا رومام هیاضفو تعوکح رعاوبن هکر اثمروب فس وب وبا تباکح)
 هدحاروند روج هدیایوت دکعردنا دیعاو ردیااحر ندنرلتمطح یلاعت هللا

 | یعات-دب ےب بولک لجررپ اکب نوک رب یا را لاو ےک ن دنب ندلیم
 تورگ هتناب كن هفیلح ورعان یددد ی دابا طبص نیم ءو ربما قحرش

 ١ یدتاارشا ید هم مردیاکی ف ارد ناتا مدتسا هدافا نس سنا وعد كمسرح ۱

 0 مدد لمدبا عاعسا تاوعد نوساک هارو دم هسیا رواوا ن 9 صا یدبد ۳

 بت اوعد یناتسب بورک هب ورا لجد لوا یدلبا یماوید نوساک ||
 ۰ هل>ر لوایدیدردمکلم ےب نات مدروص ولد نسر دهن نس نینم ول ارم!

 || ردقوه مدهاش مے هناا مدید نسر د هن نس لدتشیا ییاوچ كنم وما ریما

 هدمغيد ر وضوید نسیم ردیا نیو نینم ولاریسآ اب ی دید نوسنیا ني
 نیع د ه دنحوا مرد اض رع نیع هعود حوا اکس نب هد معا نیع

IN) 



) ۲۸۸ ( 
 سست

 ۱ یرغوط هفرطاوا یدنروک یسایضساا رب همز وک ندواز وا مدوقوا ۷

 .ز دوق اب ان شن ۲ شم روط وا هد هبوارب هليا ینوناخ حش یبارعاوب لی
 شخلوا.ج نم هلبا وصو یدتابیجوت اکب بولا یالس مدرو مالس یدیا |[

 ۱ Ga BOE ا دلا ندنا ر ایف م دانا سون یدرونک دوس 1

 ه,ډن ر زوا كن ابع لواو مدن اب بوسغی> هن رزوا ید اب اع زب 11 :

 وپ_یلییف وب. عید یوا بص وا لر وام قوا وعن وا ولئاطر

 نوح ا تف اض اکب ین ورق یشدر ناروط هدنناب كن هب وا بوتل ام یبارعا ۱

 ا راج وچو بو كنس بودا مول وب یی ارعا یتروع هدک د تیادا متع احد

 بویازاغو ز داد وس نالوالضاح «رمزور ندنویف یسدوش یشدعد رادم

 E0 بو .اتاعلااکا یا رفا قا یدد ن کج هلیا یک اله یر ەچ

 تودنالکا ندا | هد دملاو قد وه وا eA نوعا ملو یدازاغو ۱

 مدتسسلادغاک نوا قءزاهرزوكلر ودیطع رادعهرو مدانا چ وج مدد

 شکاب ا وا نکیارمشس نودیقو یدروتک حس هحرار نام یس وب یار عا ۱

 | كىلا نوا كلر و هبییارعا هن رزوا كات » لوا هس ەچ راب حاغارب
 منکیا زهر مهرد ك ن زويا مرویخاب یدع"مدروآص i2 دا رد رک !مهرد ۱

 یدوحومتالالا تب هلغلوا صار شلوا 4. ۱ رد و اتو قوس تشیو 8

 ۹ا یک ^ رد كب زو ستو د نو نالوا ملس دبی ارعایم هلج هد هساردءاواطهف

 : لحینیدلوا لص الاقتولا یروک دم خاب ارعا رل دتیا سد ھر عا دفن

 ہد: نودااش دذاضااراد ہداروا هلغلوا هدهداجقی رطهد تفرط رابنا
 چ نيمو! ارم ا فت لرذم ت مسا روک دم ل ۳ هنا ماعطا ی ەلد ورو

 كمهردرپ ندنس> ل عروصنم یردب كن هفیلخ یدهدوبل نیش ِ

 قلاود 2( وصم ه:عسا 21-ءلوا ند و ز دنا باح یلادر نالوا ی

i :تساعکبان "کا قر 9 5 نیم  

 مردم هکر ارو یراترضح یلاعت هللا هجر فسویوبا ماما تیاکح ) |
 هاب كنيح روشهاح ییعلراصقرب قا م دلاو مدناق ريد ند ی پک دنا تافو

 | یتهعلح ان هعنح یی! نر دی هد اک د كراصد نب یدر و هکلد راش ۱

 مدیا رروطوا هد سرد ك دقرح یا بوراوو ملا ربع ندع نالوا 1

 دود یددا 0 تاكد لر اص3 رو او راتووط ندا چ : تواک مەدلاو

 دید مددر و هنس هعلح ن هوینح یا اعاد تودرا ا م هدلاو



(av) 3 
arrears eerie user ma emma PENT 

 : نسروبدبا مو ن ون ا م هلل و دعا توراو وشر و ۵ءب ر

 1 ولدراو كذشدا هن هه مس EN هللا دعا هد يسا اب بو دنا هر اعم ود

 ۱ هدنراکدتا هبراضمو همام نوایراص هنن رب یر لغواااو موه هر هعدر

 حوژو یدعیج هن راثاب نامه بواب ندنسادص یجوزیمهدلاو كنهعیر
 یهلدلوا یرالغوا كنه-ء-رو رلردعا اکی لیا هتد اعم هد رب یر هجوزو

 نوا كب زوتوا هدننا كنس هحوز هویت یردب كنهءهبر یدلدوس

REغا مولع لیصصت كن هود ر نس لح كنرلاوب نوناخ یدیا  

 ںوھ جہ دس٥ هع- رداتعمر هرکصن دک داک یردب یدلا فرم دنصوص>

 لها فارشاو دیز ن نسحو سنا نا تالامو یدروطوا هدنس هقلحو
 هل بعاعحا دلك کلن هعس رند ضال هلج تولک HETA هند دع

 هعبر ماا بوراو هسهدلاو هدک دروک یون یساناب رایدکن د اکا شب رزوک

 هلهجواوا یب هنو رپ مه هک مدروک « دنعفرو لاحرب یکدل و كنس نب
 بوعار هدا زماکسیس ەجوز هدک دید ردق و مکیدروک و مکیدتا هدهاشم

 یی هبنرو هاجو كنلغوا هسخو ردولتم یعونلا تب زوتوا كکیدنک

 هل زیمو ردقوب مزال هع نوتلا هللاوال هعب رونا هدک دتبا لاّوود رد ولت

 زا كدسنب هد اوح و د رد واخ لاح هحهب ندعلوا كالام هئوتلا قاوا هدیسر

 | مودع لیصح لراعوا س هل كن وتلا كب زوتوا كك دما كرت
 نی رفآو نیسودد هنعیضام هللاو هدک دید مدتیا قرص نوعسملیا

 0 نشا
 | راد هلبا یش رب ررکب هیوتکم هدا ییارعارب هدنامزهخلخ ی تیاکح) | |
 راو لحررررد ځد هنعا یدر و هل اک یدنس و تولک هر هقالذتا ۱

 ۱ روتک هاب لحل عمر قد رح یدتا دان رف ود ر کر د رتسوک اک یا سا ۱

 || هتماخورما نود روط هداروب نس هپ 2 رعاو بولا یوتکم ندثلا رلبد

 : ردرس ۳ نایت ر هک.د روک هدق دح 1 وت کمو یدرک هتئاب كن

 | رم۰اای بودبا ضرع هب یده۰ شا زاب یزاب هلبا هفیعض تب اک هدنرزواو
 ۱ هک روس دنا عز قا وا رک رش طخ رس یو بس نيم وألا

 0 یرغ وط قاب عا توا وک یرهم کر د هز 6u هرکد و زات ارس اعطق

 ندسم رکیص م ,دیا شج هدیص نوک ۳ ردم لر طح ى و وس

 | هيلع هلا لص هها لوسرذی وعت یداشاب هغنوا ید یتقو دک و مدارپآ
 سس سس سا



) ۸۲ ( 

0 

 ىلع نی هللادبع هرکصندول یدابااطعا نوللا زون بودرافیج هرمشط
 تودا لوزا هرزوا هو سکلار مد هلا تره ابم همت ندنسارو كناو ره

 هدفدراوهندرا هدعب یدابا بٌا هنیرزوا قشمد یییعاملارفهجن یص
 هدءهبدو همورلا ح ره ندناسب و هناسد ندنارلبدتا تعب بوهیح یسلاها

 ولدشلوا لخاد هرصعرابدو شبچاف اور هدف دراو هسو طرد یارهن

 1 خاص لفعل كلاو رم بواک ما هللا دبع ندنةرط حاقس دا

 اص ن دنغیدالوا هشت ید هدماش كنسودنک و یساردنوک كنیلع

 كلا ید لعاعما ن ماعونوعوبا بو رو نوعیلط كناو رمل عنا
 یدرد کرار هلا كلا هدرا هنفس توب رو ندرګ لحاس ید ارار هلا

 نکل یدراو هدیعص هدعب نوس روب ردد هلت نداروا یدراوردذ هُسا رع 0

 فاع نالوا « د-هلاولواو بوقایو بوة یتسو رکو بوک یل ناو |
 كناو مو یدک ی هلا یلطكلاو رم د عاصیدلما قارحا هلج یماءطو

 هک هد هرنره هرهصتد و یدابا مز منم تععرد تواواقالم هنن رک ع |

 ضع! یح یدیاردیا ناشر و مزه هسنارواوا قام هنن رک ساع كناو رح

 يركع كالا د.عراسارل دتا لاوس ىلع ینییدلوا كلاو ره ندرارمسا

 هد هسک رب ہد س درصد رص ول هکر لد درونک هلع یییدلوا كناو رح بولا زا

 دوعم ندهد یلاها ںودا هطاحا نفارطا هداروا یدنا تر اهتخا 8

 كناو رم یدانا لو توروا كره یعیدلوا ےک كناو رع صح“ دا

 ران نعد نامر ند هفوک لاهاهدک دد یدشو د نینم ولارمع ایسار ندنراهدآ 1

 یعباض كندیرسو یدسک یتشاب كناورمبوراو هب رزوا مداربندیا عب |ا
 هدنوعولا بودیا لاصبا هوعولا هد ماع یدرونک هلیعاع۳ان مماع نالوا |[

 "هقیلخ هلبا یسمدآ مان دیزبنب هع رخ ځدلوا یدردنوک هبیع نب اص |
 نوا هدفدراو هحاقسیعوطقمرس كناورم ىذلرا ثاعبا ههاتتس تقو |

 ردشهلوا تباور ىكى دابا قدصت نوتلا كم |

 ىدا یخشو یسدفم لندندم لها نجراد,ت یا ن هعبر تاکح (

 ندنا تعاجر ندابلعرابک و سنان كلام ماماو یروتلا نایفسو یعازوا |[

 دناسارخ یردپ كنهعب ر هکروالوا لقث ردرلشعا تیاور فد رش ثیدح |

 ند دنس ید یمرگد شعا لر هدننطد كنعهدلاو ی هعر بودک ها رغ :

 هدک درک هب و رگ ا بوردجآ ها قد ف وو تولک ھت هناخ 2

TTI TERاب  CT 
۲ 9 ) 



) ۲۸۰ ( 

 | یعسمد هدنلاع هجرت كحرعالا نسخا ن هللادیبع ندندال وا بلاط ین اب

 نسهر و ت ءان تناأفد هب هاب ی ا كناو مم رب دا هراس هام شا

 تعدد هد سد یدنا هد ه>رد ناکعالا دع یریەاو د ندع داوا

 هد رد یکدا یرکسع نعو یرکسعرصع تودنا تا هلب رب یر یسلاها

 ۱ هکندراو هب هجردوش یر نح یداوا بس دن سا وا حف یرللوا |

 | رردلیق زا ماما یکیارلیدلبا عضو ربنم یکیاو بارح ییا ه دسر ره
 : عقوام بیع نم اذه ) یدروفوا هیطخ بیطخ یکا هدنرانوک هعجو

 لئسن ذيصعلاو یوهلاو هنتفلا بسا ثدحاام عیطفو قفتاام بی رغو
 || كرد ىلفونلا هللادبعن ناولس نن دع ردشعد ( ةيفاعلاو ةعالسلا هللا

 حوا زدنوک مسادعا كرالوا لخاد فک زار هلبا هللا دنبع نلعنا |
 یس اح دمو یدلنا لنف یسلاها نورک هقذمد ہلا فیس تعاس

 ا ى رارمق كن ساعاخ هيما نب ه ددد ی دعا لیطصا هت اناویح نوک شع |

 قلا هغ را ید كنا یدم هژلوت !ضعالا مات س هعسد ندماشسه تور دزاق

 هرکص دنوکج اقر و یدلبا باص بور دکو دهلبا یاقیماشهو یدبا ش2 روج
 هتیم یدنرواص بورب و هراکزور اوکو ی دریدتا قاردا بودربدنسا

 كمللا دبع هعفدرب رکم یبس كنو ردا داعبنسا فصم لوطا هلماعءو |
 عن هلا دمع هدا سا نر یعافزو ید هب لع یک در یردارب

 : كنوک رب ندنرغو ندافلخ یابلوابوداا معدن ی هيء انب نالوا هدعاش |

 | تودنالتق مدآ كیا ناسعط هدنراک ال رهت نالوا هد هلءرهدنحا |8

 ۱ نوا. یاد مع A Sg رو
 | هدبع كکللا دیع ی ماسه ي دنا راد وُشسکح ناح هدننلا نکیار ماعط

 || هللا فدرح جار ندناسارخ لهآ ی هب و انعم ن د زب نن هللا دبع تذب |

 ۰ م بلا رلیدلبا لق هدعیو رلیدتا انز هداروا ههراګعب بوردنوک هه رب |
 هدنس وش راتو بود روک یب رار طح یعازوا نب هللا دع بعلا |

 هدکد ید نسریدهنهواشبا ریگیدتبا مزپ وب نسرگاب اب بورب دروط هرزوا قابا |
 دیس ن ی یئدحدق هکمرواب یئآ طقف ےل ینرپ ن:یراتمضح ماما |

 | هلا لص هللالوسر لاةلاقرع نع هعلع نع مهاراندج نعیراصنالا

e 1ا یعازوا یدلبار د قدر تدحود ( تاینلا لاعالااعا )  

 نب قحا م داوا رظ نمود د شود کوا یدعس بواوا مسطق مشاب سس د
8 IRE 
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) ۲۲۸: ( 

 دن رزوا نارح يلعن هادف یدلبا تبصا لاو هنن رزوا نارح ید رب

 تعاطاو ےس ههالا دہع یتارح نوهیحوشراق دی زب ن ا هدودزاو

 ناو رم یدابا بص ذ طباض هب رزوا كنارح هن بورب و ناما اکا هنلادبع هاکع |

 هدد بوئاکا نوک یکبا هدقدراو هصج هل دصق كيك هنفرط نب یسنق
 هدنراک دروک قاره لو كناو رح ص+ "ی اھ دق دعیح ند هداب

 ندنس هقرا نوا كا فرطرب یب راکود ردمدآر م نی: ءو بوع رم

 نذوع ورک ودنا فیطاتوارادم هرانون ناور راند شرا هناو رع توقیج
 هدنراک دا هلناعم مالا تباهد یدلوا دیم هد هسا یدتا زای ین: رلعا

 هر ورک تولا ناشر ییسلاها نضجیرکسع نالوا هد كناو رم

 ن دیلو یداماد ةبابن ندنفرط بولک هقشمد نداروا ناو رم رایدرحاق |
 هنورط ی راد ریصم یس و دنک بوغاز هدعشمد ناور ن هیواعم |

 هدارراو هرهدلب ییئفره یسابع عن هللآاد-.ع یدلبا تع نع یرغوط 1

 هدو دراو هن سقف یدنارردیا تیعتو تد تو ءح هل ارل هایس یسلاها ۰

 یرکاسع یزاوس كم ترد لع نیدعل ادبع یسادنرف كايلعن هل ادمع

 بوی رول لء ن هللادبع یدلوا لصاو هرزوا قلواددم ندنفرطحافس هللا ||

 جد لعن خاص یسادنرف هدک درک هر هیحات مان« ره ندتسحاو قشعد ۱

 مان ار ذع جم سه اص تواک هن دادما ندندرط حاق س هلا مدا ك نکس

 هتسق رش تاب كةشمدهدقداوا لصاو هش مد هللادبع یدلوا لزان هلع

 نود وا( یدلوا لزات سلاف یسومق هباج خد ماص بوئوق لباس
 تونوق لباقم هرونق رکید | رها راسو هریفص تاب ماشو هتسوبق ناسک |
 یعاوا كنع سش ناضعر هروک ذم *هنسس هللا هرسصاس قشمد ت دمر ||

 بلا قح رایدتا لنق یسهرشک *یلاسها هلبا حح یاش یتوک هبنشراهمچ
 رضا یاش لعن هللا دع هکر رب د یدشوا لق جد دیلو نالوا ناورم

 هلتاقه هلل رار ئر تراهن توشود قافشو یالتخ | هنن یسلاها هدکد تا

 ناب "هیحأت ادعا هب هعلق روش رلب دانا ميلسا یرهتشو لتقف ییرالاو هلبا |ا

 ماسا و یدیاژرد ییاطاا هللا دع هما لغت ندا دوعص ندیفرش |

 دعا ردنا ج صالا تایید توأوا لخاد ندشس هیحات ریعص باب ید

 لق كمدا رادقع كب یللا بولب ریو تصخر هنتراغو لتق كماش حلا
 ردعح نالوا هدر رش هدتفولوا رک اط ن E ر والو تداور یل دنلوا



۱ ( ۲۸۳ ) 
 و ا

 لذ قم لا برات تو روا ورل,ا مدفن مدو ها ییدداوا هداس ىلع

 ید ردنا كم ود روصخا دعا مهار ا تاراشلاب ناسارخ لهاا لرد

 رانو ساوا هداس هد رکسع هعاهضق ناو رم بواوا دتشم لاتق نیقب رفلا نیب

 | هدا رنارک هلروس هچلس نبوی ا تعاطاهروک ذم ٌهلیبق یدردنوک رب ود ||

 هدک دتنالاصاا رح ودرلنوسا هل هل هد: ط ك اک س یب رل يدى درلتو سلوا ۱

 | هدنناب ناو رم رلیدرو باوجود نودا هلجرتتا ادا هک هل: وس هرهاع یب

 | بحاص یدلبا صاود لوا لزات ندیک سا هت س هطرس بحاص نالوا

 تیید ان قلم هللاو نورم دک دید مع ا رضوا هب هک لھ ء یی نب هطرش |

 هطرش بحاص هدو داوا هدننروص هذخا*و عود مرلپا تربع هرحا نودآ

 تست هللاو 6 قا كتردق هدهحرد قح هوا كتفایا ھر دکن من كيس

 ندوب راح راد_ةمرب ید د ئداوا فرطرب رلتروصو اهک هراحهن نکل مر دا

 || بیقعت ناسارخ لاها ندنراارووراپداوا ناشد رپو مررهنم ماشلها هرکص

 نالوا فات توشود هب وص ندماش لعاو یدارردارساو لو بودا

 ا ندا كناورم یفالخ هلجزایدا مک ع ا لتقرک اس
 بوش ود واب وص جد لاا دع ن ديل و ن ےھارا دنا بصع

 || هبوصو رلیدشا اش یربک هنرزوا كي وص بودیارحا هللا دبع یدلیغوب ۱
 ۱ قدم رک تیاوت,بودرامیجت ندوص یاش رکا نالقا د ر
 ۲ لآ اتقرذاو کای اقرا مکباتقرف ذاو ) یلامت هلوق یدردیا توالت

 1 تودا فق وت نوک ید هد هکر ع» لعنت هل اد:ع ( نورطنت ےتناو نوعرف ۱

 یدلیا فرصت هنس هفاک كن هعتعاو لاوما نالو دن سودرواكناو رح ||

 یدریع و یسنج تروع هعشسب نادنسس هر راځ رفنر كناو رم ۷1 هل اد مع

 یدلبا و رګ هتفرط حافس یساسع هفلخ یهدوجوم لاوماو یاحوتفوو ||

 زا عفو نولیق زا تهکر یا لامن هلارکش هدقدلوا لضاو ههافسربخ |
 | تلرب و مهرد نوی رمشب هنب رپ ره كرکاسع ناثاوب رضاح هد هروگذم |
 || یدردنوک همان ما هنفرط ىلع نب هللادبع هرزوا ققلوا م نب رانا یهو ۱

 ۱ هلا یرکاسع لعنت هنلا د,۶ تودنا رارد ند کم مازهدالا دعا ناو رم |

 || هلغلوا هسعک ردا بیقعت یاو مم ند دکب دعا فق وت نوک ی دی هدیرحلحم |
 ییایفساا دابا نالوا سوہګهدننادنز بورا و هنس داب نارح ناوره |

 یا نابا نالوا یدامادو یسهداز هرات ودنک بویلبا جارخا ندنادنز



 ا رم را ۸۷.

 تار

 هور 2 هسا را رود كلدتا تداهش بور وربح یی ھت س نالوا رع واهم

  7۳ IEEE EBTقحاز ر 8 ل نددک ۱

 نددا لده دو سم اع وا ماگ یرلت دامشو راذعا تداهش صوص حر

 قلغاص یشا كيشرههراذروصود نسلصن هدنحابص كفافزهب ھو
 شعا نیک رح تروع ینیدلا هکنو-ساوا كم ولو هسااررو باوجود

 لاردا قیاعع را دعم ندنس هدرا دیہی ربن هثامدن هدناز نعم تیاکح)

 هدتفولوا رام روعص وید ر واوا لصد نک ةسروک یم>و شد مردیا

 شعد مر دیا تارو یه دلوا هن یاشو لاخ تلج ر لوا یک رو-قوا بیام

 هسا ع یئ ندد.هآیتب یو را تخم ات هر هنس یا زوتوازوب تاکح)

 یافغلخ یادتبا هراج ناوم نالوا هیعایب یافلخ رخآ یدنیا لاقتنا

 ہدف دلوا لصاو یربخ كلغ داوا تعیهد هفوک ه>اعس نالوا هتسامع

 رک اسع ریه ید حافس یدایا عج قب رکسع بواوا ماتم ندیفیکو

 یدردنوک هغ رزوا كن او رم هللا تعم كالع ن هنلا دبع ندنسابرقا بوح ا
 دعو كرب یللا زول یرگسع كناو رم رابداوا لباعم ھنر یرب رکسء یا

 دبع نی رج نزپ زعلا دبع ناوم یدبا ك ی رک طوف یرکسع کالا

 هم هوا را رکا ترشابم هکنج هلعز ردق هسعس لاوزرلنوب رکا هزب زعلا
 هلل انا هسا را راشاب هب هب راح لاو لا لبق رکاو رولوا باا فرط مزب لاح

lgتوردن وک رخ فر ر لع ی هززا لک ناو رھ ه دعا یدد.د نوع> ار هلا |  

 لوا للع ی ها دبع هدک دعا بلط یسعا مخ ات هب هرکص ندلاوژ نج

 ۵َ . رزوا TT لاوززا لو لاو هلا ءس نا ی یداب وس نال یارز یا 5

 0 : تواوا فو وتم سس 22 اش لا ناو معهدک د رول ولد مردیا رک انع قوس

 ردرا رظا 2 رس ۳ اد ںودیا 1 س ودر کیا تع 2 نی ها ۳ هل | رلدا

 هاج تودنا توت ناوم ی ۾ واعم ن دلو یداماد كناو کتا :

 تنرکاسع كہللا دع دلو یدلا عن کا بودا توق ناور هدک دلبا

 IRs تواک هب لڪ ن هللا دبع نوع وا 2 دتا مو دنا ود عاص :

 ضرالا ندنف رط هللا دبع لاحرد هلکغا بیش یکغا هداسب نس هلج ||

 نالوا ہے راد: و رلددلوا هدا لح یر ؟اتیع بو لوا ادل ولد ضرالا

 هکعا مادعاو لغو ن ات رک هسا راوش ت جسد ملا راق اروم

 8 ک هللا دعو یدن وط زو رک لک هر و رک نکس ماش رکاسع رابدلشاب



۰ ( ۲۸۱ ) 
 »تاتو EET TRIE بس دن RID FURR SLE تی

 فرح هدک دید ناب رسا ا 2 رح لئش دلوا توف تواوا قاسم ۱

 || هناکس ندننابح زوم هلوقاوا بواوا ربكم انعلا وبا یدید مسا هلاوال الا
 | دن هداف ندنن ایح كنا مکیدتسا یکغشیا تاو ربخ كنا نر هدکدید هدف
 ۲ داش ندج رف طارفا هدمکب دتشدا حرفم ربخرب هلب وا ردلکد نو !قلوا
 ۱ ید و دندو وخ ود مررعواأ هر ,یداش لر

 1 یسار ندان اهلعتم نوه ود وش دنحوژ یولاخ رمد لابعلا رشک تاکح)

 رلع> وح هد اک ةدک اد مک هد هر هر نعل 1 راو یلیصم شعا تاکو

 زوط ه نوا در هدر رم یدابا لاوس ود یک دتا رە اے ۳ Ab نوعا

 ۱ هن هب رغ هر وشم وڏ نوت اځ ى سا ورد هک د د ماراح هراونودوا ه

 3 یدیدرلنوساک a 5 عا کس قاخ هک روطوا ی ا 5 رو دیک نوح

 : ولد ا 9 یضاخ جن هدنماعط کت دسعک ناو دن رب كرك اش تیاکح)
 6 ۱ ا 1 ۱

 ۱ ییماعط كنا نوهدناوج رعاش یدل رومّسم لا لح ۳1 لوارل د روص

 1 ماعط هدورګا مدا لوا مد رویک ندنکوا لر "زم نوک رب نکل مدم روک
 نصب هنکی دتنا ماعط هد هاځ نورد كنا نکماهدقاقز نسانیددیدارویدآ ۱

 : نداوهبوئوطیایو قوا هدنرالا مدروک یییراءالغهدوبقرابد دالدا و افق او

 یدید مدلی ندنا یکی دت | ماعطهدآ زم نورد ڭنەجاو ید رمروک یرلش و

 یړ د هلا رکنس

 ۲ رار بورو-طوا هللا قیر ینا نس زاوا دراواکب لاو سوب هدناوج یدید

 ۱ یدد هلا لاوس ندمدآ ندا لکا

 یرکرا دید یدلوا تدم زدن ی هلک هدارع نس هن ر كندیا رھ تباکح)

 ۰ ۰ ی ۰ ۰

 ۱ یدبد مرویلوا عاص وريد دتزو وان نکرد هنس

 1 هدک دیدیدعا مش هسوک نالفاکسب واک لحرر هنن رات طح بهو تیاکح)

 یدیدشهردنوک نس هد ڈ٤ هل ول ییربخ هعشد ندنسناط,شیرادرمو> بهو

 ۱ هک اوهدنراوج كص عش لوا هکن اواكعولعم هوار وة واه ودنک و دنګو ید

(۳( 



 فنر

 | هد مر مه یدید | ۳ ار های ار

 ا اصت»ا ند ا هک: س ب ندکعا تع رع هاش كس ناب وش

 ۱ تاووهدل هک داش رب نود دلوا تقوا مردعم لحا نی هک لر اد شم ردبا

 هدنروص كغددملوا رار نس نس ردنا لسع ند هلمحو لوق مهسا ردیا ه

 نلوا رلوا نوساوا ی فان هر تع نابر مزب نودا لغ یس ۳ )

 جاع هدناوج ناب وش هد ص نمای دلا ح اطاو رج ولد هدیک هدره

 | ر هو صعب هج رارا هلغلوا رجع هلادج كنجو افوغ تبا م بولوا |
 : اضرا یداشام هلیح وک هلر.ساهد ااا ك ا ر لدی شم نورک

 1 راد دابا متاس اک ۱ تولا یسامب كن ۳۳ نداب وش هد رح چھو رلو دنا :

 ۲ كنس هلحم ءرکص ندنن فو كروي باتش هحاوخ یربزو كزوغ تیاکح) |
 هدمک بوروتک هلعو یدتا دا رم كع ا ان ادد ع ید نالوا بارخ ۱

 رک ندفس لوا یسب رب ندافرظ یدلوا لوغشم هکم ربدعا مده ساش |

 هج اود یدعآ لاوس ود ردن و تورو ۱ قاریطو زوط ی خلاتروا نکا |

 ك رر ود روم ردت قدك كس هل باهم |
 یدردنا تارخ سس ه : ام كرو البسه وبدا اص لزوج تاهش دحاوح

 یدد رود ږا نارو یادخءهلاخ هرکص ندننافو ۱

 هساوا جد یرغوط هکر د زوس یف لوا تودنا ناو نایک ی هتکن)

 هد رس الا س من یشتسدودشک نی دک هدناوح رای دند ردلکد قبال كلی وس

 یدید ردکعا حدم هللا هسح یاصوا نالوا عداو

 نوک رب هک ردنا لقث صع رب هج ولا حو رظالا هب رک تاغ تیاکح) ۱

 | اکب شر زوک و یدلک هم وشراف تروع ر مد روت روطوا هدلح رب هدوشراح

 ۳ نوناخ هلکء | زواح ىلا دتعادح یهاکناکب كواخ یدروط بوگید |

 | وربند هرفاو تدعبوکید همزوب یزوک بوروط هدم وش راق هل وب نوګا

 مزوس كج هاب وس اکس رخ م دیدراو ی کک هيا وس رب نس روب روط |[

 كج دم رپ هم رازوک یدتا رومط ےع هان ؟ ر نده رل زوک نکل ردقوب ٤

 یدید مروبقاب هک زول كنس نوا كم رب و باذع |
 ا دیو طیلس تباک وع رب منی هدناب كفاضیملا وا مدارب تیاکح)

 قرهلواراد رک هام نر تاعرد هنس نوا بولو ا هتسم ك وردبور تشزو

 هتک ا تافو كنروع لوا نس انیعلا ولا ید د نه هدرا ت تک رح ندنر

 ( یقاتنم ر



) ۲۷۹ ( 
 ی ی ا ۳۹

 نوصت موم بواوا روک یوم نک رروطوا هد هل اځ تروع لوا ||

 هذراع هنهانک یکیدتا هدن رک دید یدعوسموم یدتا لاوسود یدنوس

 یسع ااعد هدنفج یرصب درقرهیلغاو یداک هنرلترموح سونا بواوا

 | یاسو هراعس ق> نوګدر كغ زوک هتروع لوا سم ولا ی دا احر |[

 یداوا رروک یرزوک ناک اک هدک داداع سضا و ام دو زات هن رل

 یاءت هللا هجر

 هل حر نکیار ندخمبرازا یرونا میکح روهشمرعاش نوکرب تیاکح )

 یدراو هتناب لنهفلح یدا شاوا عج مدارفاو هیهقلح لوا هکیدروک

 : ود ا راد.دیصق كنم روئا شروطهدنرزوا قادافد رح رپ ےک دقاب

 || بوراو هنا كةدرح رلروےدیا نیس و ن رفآ راند داو رویقوا هقلخ |

 | بولب راط فی رح هدنل وسوید نسم روناط یغیدلوا مک كن رونا نس

 ناد: یرونا ےکح یدد ردمودنک مس یرولا نسرویلب وس هن نس

 یدا مدهروک نب رلق دلاح یرعاش نک مرولم روئلاح رعش اعفاونواوا

 یی

 : كياو راتص تورشب نابربیزارب بش كنم ندراکزور یافر ط تاکح 3 :

 ناویح یدتا نایب کز: ق یا راو رغال تداق نو کر یدناردا ش دز ز را

 هتان نویسد هلهحو بواطم نار ندا داوا 3 نودوا و فض

 : هدئناب دیشمو یدمقیح بحاص هنارپ لوا هک ج هلءلوا راوک انو

 تتار كرلددیا لسع ترم عب كلا وش ہد ره بولا یتا رپ دیم ی دلاو

 || راتخاو مریةذدرم نب هجاوخ یا بورغاج هب وبق یسرو یدراو هنسهناخ |

 | ززلوا دیقم هللا سغ بوئوشود ین ب هسوگ ه دم افو هکع راق روق م داوا |[
 تاع و مدروت کسو AT راع“ ر :یدعش ۱

 || الب قب هدنکیدتا تانو بولک جا منب تیا لکا هلکل ایعو دالوا نوسلوا |
 || نددیشم یاب رپ بود هرزوا مشاب ناب وشهد ممر ممی دید هلیالسع ترجا ||

 | هدکدک هتفه ر ه رز وا كلوب رای د بوروطوا هلبا یت المو یدلا |

 | ید وتو یدلک هنبیوق كایوش دد یر بوک اونا لک
 || ماش نی رتهم یا دیشم هدک دید رپ هل بوئیچ هسنط فیرح یدلیا ||

 ٤ بودا تافو یر ندم اب رقا من هداروا هک مکج هدک هنف رط فر رش

 || مراذیفرو یدلوامنلا كي ےک مغج هلایرا ق> ہلکغا تباصا اکب یثارم |



 ا

 رر اهطو مس وبا شش ۲ ر نام ناف و یدنآ دنا ۳5۳ لس را

 ب س لے روغارب هد هاب ول یو ن ۱3 anı لد وسا ا نازو

 اسم وا دوساورادددد راعیح ندارو یو 9" ل اه ردناداسفا یب ہیادمدکەح

 هدتقو لوا هک ی داک 4 هرو» ۵ دم نداروا 9 دک دابا شا هلا لازا

 یدیشاوا هفیلخ یا دص ترمضح بوروب داد ضار مز ع نینوک هحاوخ

 ۰ ی نارا عورشە اولص ۰ دالر تواوا لحاد ۵-در ش نیم سموا

 ید.د نسرواوا ند هر هدک دروک ی دو هللا ید رگ ترمه>

 زرمض رب نوآ هشت | كدوسا هللاو دع ه دک دید مرواوا ندنسالاها نع
 کا ۱ ِِ ها ت اریحاص 3 ی تباصا

 یاسر رگ نرمهح یدرو E aT ا د راسا

 ترمو> هلا ودنک و بو كرا هد اعمو بول وا 3 نر سارا كن زوک کیا

 تما اکب ةكمردیادج هن رلتر صح یاعت هللا تنودروطوا هتسارا لرکب ییا |

 كناد لوا اک درتسوک لوا ندس#ءافو یتاذر ن دلسو هيلع هللا لص دج

 هلوا شغل واهل اعم نانل وا همالسلا هلع نج را لیل خ ھارا تربو> دم :

 یرلدرمهح ینال وا سم وا هکر دا تاور یرانرصض>ح یدقاو یدد ۱

 1 هك هل اقم كناو یدردارکت هدنسورگ ی ا هدک لک هرم لد اد 1

 : هکندروک یدراو 3۳ رام ماشحار ید رو دنکوا توروتک یه | هط :

 | حاضارب « دنا سکا اشا یتشابو شهروطوا یس هجوزو شماغان موم |
 یدلوا کک یعل یالام هنسس هح وز لا رک بور دش راق یعارمط هلا :

 نکیاراوكراتعاو كل زیمو تلیحرد قول هدشنا كە واعم هدنعددروص هد

 فن مداخ ندهیواعمن * بس نوسلوا میشد خر مز اح نو مع ال

 یه ا متب تب ران هدک دتا عاعسا یول ید.دردا اط ءا ها ۱

 کت یدانا اهدد وند تیااا روک تا م کره ندا داوا همرزوا 1

 كل ەر وادم کج وز كنس بواک تروعر ۵ ا اس هحوز مع ندلس۶ وبا

 دهی هسربدلس لاح بودار رت كب واءمردراو یراتعءاوردق هجڪ

 هلهلوا س ا داوا ىو اخو در واک تعسوهز Cia g ردنا ھه رخ 6 دف :

SEE EES Î۰ تست تست ح سس سس  

 ( دو )
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 رارف ند ےب یاش ی جن EET ٤د ا 9 ج ها

 یدیدیدا رردبا

 | قیرط عاطف هورکرب هلکا بیخ یو هدهبداب یرب كغررظ تیاک>.) |[
 || رابدلا بوپ وص نس ه-.دلاو راب دروتوک هنب را هلبق بوتوط ییآ ارعا |
 نوتا نالوا هد رول هرگب رارطرب صختو هل | هرکاذم هدنرلاد و :

 تولک ل اسا هنجا رح را در د تروغول ا هد رظ بولد رد شع ول

 كفبرط هلبا كنك در ىسو رپ ندنرلعا ك رلما رحو یدلا جارخا ىتالضف ||

 ی 6 زل وک هلا مهمق فد ر طیدرر دشار ١ نوا بور د شر ق یس هلو و

 مدنا هراز بت نو e یا 5 تاہنو دو E ا هدن راک دتنا لاوس

 نکنم رونارا نوا ندم هلو تب ورد تروغ و ا کز سم 11 روس

 یاد ا

 هک.دروک ن 5 رم ۵ ل و ؟ وا اما تم اب ب مو )وا تسرپ کش د صر تیاکح 3

 یدتسا ناس جد كد رج روم موز وا شم رک فات ولآ ی سرخرب

 ۱ هدفدلوا یژاو یحایص كا ی دا شاب هکع مز وا تولوا لحاد دعا و ۴

 | نزع یا بودنا دایرف مدا لوا هدک دتا ع ورش هککود نی رح بولک |
FLموژوا اک دک ود ی : Aیا یک مم ید س رحول هسا نوجا م  

 هيو کوډ نوا یدبا نقاب هک لوا ی هک وب لاح و روس یموزوا

 : ردق هع وب وطوبا وب 421 وا فد زرطاد رع < hS نسرویکو د نوب

 در هدوک هرکصا دور را ا ی اسا ف نساما ردیک راقیح بوج

 هللا لص هلا لوسر نیمباتلا دیس ده زا یالوخا بوث نب هللادبع تباکح )

 قحا تولوا فرمشم هلا م السا هدنرتلود تایح كن رلترضح سو هيلع |

 هنع هللا یطر قیدسصلا رکبیاو یدم ه دبا فرشن هلب راک فرش |
 3 دداعو كسانو لصاف یدلک a هرو# هاب دم 7 ۷ كن رار طح

 | هدنع مذ صح” مان دوسا یدبا ردقیلاع تاذرب یبحاص هرهاب تامارکو ٤

 ییرانر فح ینالوخ هدنامژ ییدتا توت "رب داک یاوعد

 رو شر تدا مش دم دلوا هللا لوسر ےب بو دروتک

 . نسم ردبا ت داهش هنو دل وا هلا لوسر ر یددد مد سا | یزوس

E 1۱ نام ۳ بد وجو! مد تی 0  



۲۷۰ ( 
 بس ا یا ی مت ست و ات اب یاس نعمت کس کت نسخ تن سعد سم سر شک

 خك ه.ضو هلا تسارف فدرح راد ونک هنروصض> کب هفیاخر ارب هلبا

 واد نس رویاغا نوه هفیاخ یاش انه فلك بو دنآمهذ یتغیدلوا راد

 هدرزواو یدک هرتسیدناراو مت سو در هدنماندز نینم لارا هدقدروص

 نوداوا مراک داب هدنتس بور واک: نغاخ نالوا شازاقو شازاب یان

 مود لوا بو سان هسءاخ یدا شع : درونی هک رطاخخ هک دروک یو ود

 ددده اک د هساوا هداروب یدسو یدل ڪک هم رطاخ د ز نالوا ۱

 نولآ هلا ى اخ هقبیلخ ی دید مراضا ود ید ر ديا قا راک

 هللا قددنز درهم و هک ر دل دانعم هن شازاب هللاب ید دنز هدنرزوا هکیدقا

 رداکد هللا قددز هند و نیمولارمعا اب هدقدروص هش رح ود خرما زاب

 3 ع o لا یا نیس دی ز یا مود هاب قند کب
 ندنخبدلوا تداع یعطو هطقن ه هبرع طوطخاعقاو ید دردکمد تیا

 یاوجو ن دغی دلوا یس هدعاسم هدیکرت یکیدر و رخ كشرح كنالماو

 یدلبا دازا یدرح تودیک هنشوخ لر هقیلخ

 لیا هدخناب نکردنا رب رگ بوتکم هنتسودر ییسب رب كفب رظ تیاکح )) |ا
 ۲ یان فر رط لوا یدا ردا رد هب س ینددزاب كفش رظ لوا فو رح

 0 4 ا ری رع نیو دکماوناکنرکا هی سارا كرامة ازار |
 قوح ید اکسس یدنا هساوا شعب هل دزاب توروطوا فو رح ناج

 : یدزایوید یدلوا علام ی فا خد کا نکم راچ ه مدیا کج هدیارب رعت یس

 1 كءفیدزاب كنس ن نسروب ز زا تیاکش نوح هکتس ود ند مدآ لیفت لوا ۰

 دل دزاد تااکش ندنس کیا وکلا هکنوح ی دد iS تقول هدخاک :

 یدلبا مازاو ا قلرح ود دل وا فذاو ندنه> هت

 ۱ حاقر ی يگ دن هحو)ا حتر رگیدزا چ OTS كل هدرلخ لکوتم تیاکح ۱ ۱

 ۲۱ هلدلاق هد ەركى بم لطتارادردنو کج اقو کد شروک هدع؛تویعروک نوک 1

 هلیساود كنا یدعیح نابجرب هد ےب ت تاڪ ید مد لوا یدروصوبد 4

 نالب بوقاب هنن زوب كس رحزاج هدک درد مدعهدیا تعزالم بواوالوغم |

 هدکزوب هکو لاح ردکزوب لح نیکرچو ج تباغ هدنس نس رویلیوسس ||
 یدید ردوو یمالع 3 مج نامح |8

NTرلزدلشاب کچ هک هفرطد جسم هلعلا لء قاخ هدقدوفواناذانذ  | 
 ا هوالصاا لع ی نذوم رکا یس رب ن دافرظ نالوا راح هداروا |8
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 رداکد هفماخ نیر دا مدند یداملا هناکر و هللا ةج رو كبلع مال.لا رازدب

 یمالس دیشرا نوراه مدید دیشر هناکرو هللا هح رو كيلعمالسلا رایدید

 | یمغچوج كجوک هک رن ىدا تعافش دیکر اکب نس بوفهیاب بولا
 همرطاخ كفددلا هکع احوق ب كنس هدننامز كن دهم مردب مدلا هعاحود

 یلاوما هلج ناناوا هزداصم كيوءءدو یدبد مد: ۱صال> نس ءان کا یدلک

 ید بوت هلکع | نوذآمود لوانکاس نسر ا هدهرت بودنادر هرو دیک

 : هلع هلا هجر یدلوا و اس هداروارد هتنایوات بوراو هپ ههرکم هکم

 اأ نب لوا ندرلوا هم قئاود روصتم نالوا هیسانع اث هفیلخ تاکح)

 | راوییلتسودو تب هلبایرصبلا لهابلا ناعما دعس ن رهزا هدخامز هيما

 || قجا یدتیا دارم كم روک بواک رهزاهدق دلوا هقیلخ رو صنم یدبا

 1 هنروطحكلروص:ه تود هزوک رهزا یدلیا افتخا تویع روک اکا روصتم

 ی درو مالسبواوا لسخادیدلواهدنوک یی دلو ا ماعنذا هکمربک سک ره

 ا نیس هدنمل تدف الخ هتشا هک رک داک او رکدر ونونلا ك اکو ب ووي

 | هدافا نی رها كندقیلخ بوروینوتلا هرهزا نوک هادی ترا یدتا ارجا
 ۱ ناع>اتالذک روصم یداکهدتفوأواهن هنس یسلرا تودیک رهزا رلیدتا

 | هل !قاخوبویازوسک ققو ینبدلواماع نذا هنرهزا یدعوق هتناب بودا
 مدا نیعا هیت ود هلک هه رط اکسس هدک درب و مالس هب ها تنورتک | ۱

 مدلک هداوسرطاخ مددشباود هتسخ ییگباذح هک دد لدلک هن نوت

 سەد -ءاق لاودرطاخ E نوتلا كەد هعف دو اكو روض ی

 : رهزآیدید کیل وس نوسأک قدر موا س تقورهن یدتارحاجد

 در هقیاخ روضح بب رغترب تولک هن هنس یسل راو یدتیک بولا یوا

 اعدرب هباجالا عارس ندرس دم دنا لاو سو دل ناک ه هر اوضاع هدک درک

 قاند مداک %3 وا كعاطهح و ند زسیآ شیخ ناددرظاعت مدا شعلا

 نسفجاسدت بونرک واند ردقوب ینیدلوا ناس كاعد لوا ل جرات زو ضم

 ید دنس روک نس ەن مرودوا یاعدلوا هس ره نود نودا نشارز

  ردهدنز مدا نالذ بوراو هدادغب هفیلخ تعاجر ندن ایعاس تیاکح)

CEPE rem | زا هن راكد ا ذاا بقل والثم هللاب مصتعمو هللاىلع لکوتم هیسابع یافلخ 

 0 هق.اح رلبدرد E ردزاق هللا قیدنز هس رهم ید قد روت لوا ادیلفت ۳۳

 1 یھاخ تور دلو طٰؤل رح بولد معا داّمعإ هک دهروک یا لوا نەکات

AE NENT LE TESS 



۲۷۰ ( 

 | نوڪ یسا را یدا قو مربح اھطو ند روا ول ےن سکا سح

  یدید یدل وا نا ولع توقا ۲ دتا راو هن نو کی . مه

 1 د یدید نیسم رب د هللاو مديد نيم ارباب ید تافو هللا كجارا ۲

 ا قب تر 2 دتا تاقو كن واع یو ریس ایکاا ق اک ھوا هوا مديد

 | لوشهنم الغ یدممم دشا نیع هلبا نولسا لواهدنب ید د تبانیع هلمجو

 یا نالوا هدنن اب یب یولع هکمد روت یه دونگ هیارو ف ؟ هد هوا

 یدلوا توهم بوق راب دنا راضحا هلا ییلجرخ لوب 7 روو مدآ

 نکن EE هدهګح مد تک ودیکاق ا بوە ءان هد: واوا یدمم ُ

 یدشا اث هبق ر هت رزواو یدلبا سدح هدوید رب ینوھعا ںولد مکا هن ۱

 تاناویح یرالیف ك دوجو بول اف سوی هنس شد نوا هد وق لواو |

 رروک یشر هنیدلک قاش وقم هج را ز وک هدقلن اردو یدازوا وال ی
 ر و راردا راعشا ندورافوب ۳ را: و زاغ طة ی در دیبا ادص ر هنو 1

 كن دم ها لاح وب یدیا را رپ دق راص وص یتس د ړ هلبا كما رب نوک |
 یدلوایف ال یا دال دیشرلا نوراه نواوا هی طةنمیربتدالخ كن داهو 1

 ترضح ینوعصم كس یدوخوا تاب راک: براک یس ربهدماب ور هکر د نوتعا

 دن راترمض> یلاعت قح هلءاوارب اگە صالخ ندیحرعق كءالسلا هلع فو

 هتسرپ هدویقهرکص ندنوب مدنی ل واق ویدیدتبا برقت جرف بودیارکشودج |
 هدهاسلاس هدقدلوا یشاب هنس مه روک اور والثمو بودا ثکم جد

 (تب) وک ےب صنعت نالک |
 + را هتتلخ ق مو لک ەل # هل هب یتأب حرفیسع ۱
 یداواردیکو رواک مداوا نک اسهد.دکاه د هنسرپ ماع هرکصندنولو یدد :

 ( ےظد ( بواک مدآ لوا هنهرکص ند هثسرب

 ٭ تیرق جرف هارو نوکی ۴# هیف تتسما یذلا نرکلایع |
 ندنس وراقوب كنويق یابص كميدروسک یاب روب یدوفوا ییرعش |[
 بو دیقراص ببار هدننیقع مدناصرا رور ورخ یال ص تقو رد رغاحاکی |

 راقیح هنسس هرشط كن ويق بوکح ۳ مداعاب هدش رايد د هاب هکیلب یو

 كن وراه بولاب یدلوا شوشعم یک یکیدروک ییایض مرازوک هدنرلقد

 لء مال سلا ریدیدرو مالس هننواا رماو رات دروتو ك هنروضح

 .e aa ۳4۹ یدعم نفت ىلا کر ها 2 هج ر ون ا

` BESE 



) fv ) 

 كدر ورىس كنو نواتافا کاش هر یسایشا نالوا هدا ورد هد اک ساع و

 3 واطمرب نكس هدوب یا مدتا شع کس ید ف هرراحوش نوح #امتا

 : نشْولا رمان بودا ید.د مر دا تم هنک کیا | جا ی E رد را 9

 قعد لوا نس هدفد روص ولد ردتم دخ هلووغ تحاح گور د روس صا

 نم ولا ربمآ ا ن توعوإ یدبد ملت رس دعا دمع هک | اور واص3

 هفت هرزوا مس ی هسلا رر و نام رف 4: ره ا اطلاو مهسا ع

 ردا نیع جد دعا ر تاڪ م مديد هللاو هد یدرد نسم ود هللا و

mk۱ یو نیسا ى یکنسد ا نه وللا رماا او ناتو ی دد  

 ۳ رد ول ما E مدیا یک ک دید هدن یدید تا رارکت یرانیع و و 1

 : ق بودا فرط ر نس E یسارب ندیلع ترموح دال وا هداروش

 : ق اص مدد مردیا نیلم ولا رماات م یدید تبا صالخ ندنس هد ان ۱

 "| مدلوا دهعتم هدب یدید تبا ماا علا ىلع یصوصخ و ها ريخ 7 |
 ا كب زون اکیو رب دعا لقنهمهناخ ےب بودا ما ییایشا نالوا هدتاجوا |

 7 یولع کک دبد لر هعیلحو ید رد وک جد ی هب راج لوا هلا مهرد

 زا نسحن نسح نا هللا دبع نی مهاربا ن نسح هنعسا هک راید روتک یاد |
 هنيو هب توروطوا هم وش راق یولع یدبا 3 بلاط یا نا لعن ا

 : بوما اکو مدیا شک روک صح” ا ممد تبحاصو عا ندنا ی یدلشا

 || هللا لوسر هک وب لاح نسقج هلوا قالم ه یلاعت قح هلبا من اق مب نس
 ك امنع هلا یحصر درط 5 کر دک رک كن رات ردح لسو هباع را ییص

 ندارو نس ی ما یشاو ن هنلاوال هدک دید اجر ر نال دالوا

 | هلع نالوا لدا رم یدید مردیک هرهشنالف ن مدد تیک هلع تاک دتسا

 اا رواوا فقاوهکعر دااق عاص تد رک هلوا رغاظ هر یدمم قصا تیک

 ٠ ردق هر هدلب یکی دتسا و یدتیک توفیح مديد ردرا فات بو نس هوا

 | قو مربسخ قحا مدعا د مدا یا هنا نوح رلتا لاصبا

 هک نکا روس ردو ول یو میل ن کاک یہ وصح و هلا لاصدا

 تکر حهدنذالخ تاکنام رفو یا هکر وک یمدآ تاکی دعا شیک بودیا عدم أ

 ١ هوب ید دن كن ولع ںودیا بضع یدمم شعءردنوک مخ ود ی دا

 : هدنسهط وا ر ك هقالخاراد تو دیا تسدرد هدفت رط یانثآ هلل سرا مدآ 1



) ۲۷۲ ( 

 توربو یاسعع طف ندنق ازرا نالوا نیعم هيم وب كریک را تودبا تب اکشن

 رک راب هراک: هک رد اهضاا مد هک هی و نامژ كل رس روت درا 2 ی روش

 ق رک راب ئالد توا وا نا دشجح لاو هلکع | ص رع ول د یدل اف رىا

 هلا ردنا اضتقا توو نودنا فیلعت هدارواو لدل هنن روخآ ودنک

 هروسخآ هن هدک دتب شياو رواوا راوس بولا ندروخآ یرک را لصف |[
 یدنا رردن وک |

 ییمل لصف نکردیک هزاغیوک هعجرع اش نزح نانلوا رکذ تیاکح)

 نس لصفاب روق وا تاساو راعشا هقلخ شمروظوا هدلحم رب هکید روک |

 نت سس ی ال رو دیک هب هعج ةولص هدا قل نیس رو دماداسا رعش 5

 هک نم رویلتب یخ دل وا ےک ےب نس ابلاغ نی رحاب هدک دید هسک هرام |

 هرو ردن رهو لب نس نی رح ہد اوج وید نس روب دتا ضیرعت اکب
 شعب ولد یدایا هلاقم ود زرواب نح هل-ج هساا راو مدآ شموفوا قس 3

 ردشل روک هد هد دا تک |

 روداو اا اورا عاد هی ماندواد بوق هقیلخ یدهم تیاکخ)
 اقرا هترازو تر بودنا ندتش رقم صاو-> هللا هلاحااکآ نسلک كنتلود

 ہد 3 واوا رعاشمان راشد قح یدیا شابا یکاملا لج هکلبو شمرد تا

 (ےظا) یدلبوس یرعشوپ
 |# دواد ن بودل هما نا # مکم ود لاط اوبه هما نب #

 | * دوعلاو ی الا نيب هللا ذفیلخ # اوسلاف مواب ركض الخ تعاض##
 شژرو هتساقلا ترفانهوقا فن هت رلندب كل هقیلخ هلبا ںوععداعاد تاشو تاعس |/

 | ضرغ تارا هک دن-> ره یدبارردناشهاوسخ هن دیت ندهقیلخ كنا هلا |

 رردنا اعلا ویده ع یک قح هلوایرفن بج وم كنعبط كن ةقی>

 عف د ندنرزوا بوئ ار وط كاحو تبسح ندرلنا بوق قجتا یدبا |[
 تح بوا وا هرزوا تمو ادم هن هروم ام لغ اشم ناک اک هلا ت4

 هدعظع ساح رب یدهع هکددلوا لخاد هاب روضح كن دهم نوک

 شارپ وتن ز هبا رب رح باوا ناولاو شرفو نیحانر عاوناو شم روطوا |
 هدک دتآ لاوس هفیلخ ود نس روب روک لصد یمسلح وب بوقعباب یږا

 هدنن اوچ ويد ردمش روک سام نسحا ندن و هدم رع ن نیم ؤا زیهااب

Hey 



0 ( ۲۲۷۱ ) 
 ي ج سست سنا سا سن سست از سن بس سس ما سر

 ۱ دعاک ر بودو نهر یمغاخ هد یدیدرب و دنار رګاکب یرلت» وب لصف

 | نوا مر بویق هنهر حر و کاخ بولک مھ الد مدلک هل بم یدر وت صخر
 ٤ مدب وڌ هئهر نوحاهرباس تهحیغاخن یدید عا كجه نوجا هادو

 | مهرد ك زوتوا ند فرط لطف مدسقم ندزلوا ماشخا نوكاوا مدید
 دنس عا هلافر نوصعصیصح سام مهرد ك نوا هبرهشو هیده اد

 قرف هلْغاوا شم ردنوک نیش هحور جد نر كعلبا نودا روهط

 یداوا لدم ههافرو تعسو نم هفناصء تولا یک رد كم

 ندنسار هشواحع لءناهن بهایان هبتعن سابع نب لصق تاکح )

 خا تنگ کر تواوا ن دلا لغو تلاشی هلی تا یا
 1 یسهدلد یف ول ىدنارولا تدراعندنول ندنوش فواد یکج ەن هدکد لدا

 هدرا بمرەک رابرب اکس ن یس ر ندعاهیب هلغلوا تاقئو نارکراب هنسلاها

 || ندکمرو بوک رم تیراعاکس قاخ لوا راوس هیرزوا كنا یهدیا

 | قحا یدلبا میل ب ودیا انشا ریک راب ر اکا وب د نوسساوا صالخ
 || مالا تیاهذ یدلشاب هتفلا تیراع یه طرک !كارمت راب هدک دلک مزال كع,

 || تباخ رایدلوا نمزب و ج درکا تبراع بودبا هلواعم هل رب یر قاخ
 د یدلب وس ی رعشوب تواا کار مرد شا هل وا ترطصم لاحا

 ( من )
 ۱ ھا فلات لاسلا تر الو #

 أ ± اولذ-ب نا رادقالا یوذ ناصو #
 ۱ ج هصع تات اعف للأم ىلا تەجر #۴

 ا + لقا فال ذك ىلا تع اف #
 اركراب تاک:در و كنس توراو هر یعتاه نر ورنک راب هود دمی

 ٍ كنا د وخا تا دخا هر ورک کرک راک ردوبا مدلاق جاع ندنسهرادا

 || هب را ردق یساضختفا + ممول ید یکساه یددد ردنوک جە هتیفول

 هب را تور و هریک راب نو لضو قا 14 ناف ا هکمردنوک ناععو

 1 لوا ید)اق لم هکمورو و هک و مدآ كرمک راب ه راکت یدر دیا عج

 1 ادا تور لاڪ رع هب هداب"یلاو رعاش مات نزح نالوا روھ سم هداه ۱

 | نادنا هلا رب رك هتش اب كنلاعطرع نس هصق كنب مكر اب كنها ل ضف



۲۷۰ ( 

 هازغ همور دال هغ اطر ن هسا هک ردبا تیاور رک اسع نا تباکح )

 ( تیب ) . رایدروک شازاب یی وب هدنراوبد ك هسینکر رايد نیک
 بالا مو هدج ةع .ةش + انسح تاتف هما وجرتا #

 تعا زك ریمغس رس هدنرللاوسنداسدنک "یلاهاوب د یدزاب مک هیاروب یو

 راد | باوجوبد ردشلزاب مدو هرس زویحوا ندزرعا وا

 رعو رکب وبا هکیدید مدتشوا ندشایع نبا یدید ی نی ارکز تیاکح )

 لوعسر كالع ترمضحرا هسک اکر هدنعك تحاح ممنع هلل یطر لعو

 یضدرعو رکب وا ندنغیدلوا تارق هنراترمض> سو هلع هللا لص هنا

 ES مو مردیا | صد یت اح كلا مدھم ندنرلتحاح كناممنع هللا 1

 هدابزاهد ندکتود هضرا نداء تعا لیصفت هنیشش ن رلنرمضح لع

 هللا یطر ا روح ی ىلع ترضح هيلا راشم طع9 رد وات وعص

 كنتارمض> نیعججا مهیلع هل ناوضر راب راج قلا شمردیا دقت ههنع |
 شاردباداب هل ارمخ ییس هلج

 بودا لقت اکیمابا هکر د بودبا تیاور ندنردب مم جن ىلع تیاکح ) |ا
 اا تویلوا تلا هم تشرپ ی هکندراو هلاحلوا ماعم قیص یدبد :

 تزکح هب كسا مغیداواراوس اد2 ندنف داوا مرادتقا كجەدىا قهردس

 هک داش عهراو هتنروضح كا فن لضف یراب مدلاق جام ندنکرا بت
 هدا ڪو BE ورغوطاکا بواد مرواوا با هرهد ن دناسحاور ||

 رار لک بودبا بیحر هدک د اک تسار اکب شعا رواک ند هال راد |ا
 ا مالغر هدو رط یاننامدلبا تع رع هلدا کلا هدنن یدرد ماهدیک ۱

 تالصف یا كن هب راح لوا قعا یدما ررغاح یس هب راح ب ودنا زا وا

 رغم هم دیتا لصف ن دندلوا قیاطم هنعما كند راح یکندتا قش

 ندنزانو روج كنسهب وبح هلبا ثح ندنهثعدرد یییدلوا راحود بولوا |

 ندبا تباصا هنونګ عده ماع قباخا اخو كز کتلود بانج هدک دابا اکتشا |

 (یطن ( مدید ردخلط وس یرعشو هکیدل وا ینیعكلاح ۱

 ۶# نم نم فیاب نک دا اعد عادو #

 »۶ یردب امو داوسلا ن اءرحا ج 2

 3. اکو اه رع یی میماب اع د ۶ |

 3۶ یزدص یف ناک ار اط لیلب راطا $

 (لصف )



( ۲۰4 ( 

 صد کا ی دک ی دار ك:سلاو هم را یدئتروط وا یا تومر و و

 هدهعذد ول هدن راک دا ی هبراح كنس راکحیدرا دعای« هر راحرا

 مدلک هد ریم توها امد هل صد ی د.د ها اهن ها صمت ن دنوتلا كب زوتوا

 هد شا نش ودر مب N ا یسیمدآ كسلا او نم را حابص یس را

 هکسکا ندنوتلا كس زوتوا رابداوا تااط هنسارتشا كنه راجو راب داك هت

 ادل قح عا میلسا کیت بن راو عونا كر رکن هات ب مایک رو

 نوک یکنود هللاو هد: دنشبا یول یدیدریو اکب ی هب راج نوسلبا لراسبم
Eیهبراج اه تو دا تدوع کر ندر ىس هلج كن هسوسوو ترح و  

 ۱ كلف ندنکرا هن و مدلا نلولا كس ىرك هلا ملست هش رح هاحلا لع

 توروا هر اا EE لا تواوک هګ زو کت ی مدراو هسا

 یا تم صا صد د لدتا علاض نوه ولا كم نوا ۳ قزا مهار

 یودنکو بودا یو ید نوک نود هنیم!ندتلدقروق نوک یکلوا |

 ۱ لا بود قو یررمص هن یدید یدیک مدرب و نبش توف هدا طظ

 مدرغاح و د لک نکردیک هرم نوفرح هلا هراح یدىد I کد راح

 نواو دازآ یبهبراحو هک لوا هاش نسر اا تواوا هد ودم هل و دعاکو

 ىلا ی هدو کر ار ز مدلی a وز هلا هلو هل حس وم مھ رد كم

 اسد ا نا بودا طح لصف مدد یدلیا یحاص نوتلا كی

 یددلدلوا قفوم

 || زوسو یدربک هنناب كناو رع ب طاوح نکنا لاو هد هنده ناو رع تباکح )

E a5ا ناور یدنا شاوا راتحا اعذاو یدید 2 هدعشان ردق وش  : 

 || راک هدمالسسا لوبق یدتیا رخت كم السا كنس حشاب بودیا ضورعت
 1 رمان ناعتسلا هللاوهدک دیدلدلوا ناسم هرکصتد هلج تودنآ تەس ی“

 8 NS هساا مدت دا نه یتلعلوا قرشم هلا مالسا عود حاق

 : زولوا علاص كفرشو ردا ید ندعوا ناسم بودا قدوع ی مکح

 ۳ ا ی 6ک یدبا رد نسر ولوا کا لر ن د کاک رارد: و

 | نانیشب هزوس یکیدلب وس بواوا توهب» ناوم هدکدید یدتیا رخ
 یدلوا مدانو



۲ ۲۳۰۸ ( 

 ةدرلن وب ارز تا ناس>ا قاح نح زار اکی لا دو تلوح سای اانا ا

 ی دعم مهار اب لضف ہدنماحزسا وید یدتیا مطق یب هیطع اکب هسفیلخ

 ییدار كنسلاو نف هکر دق وش ردقو لامردق كجەدىا اضرا نس هدعاب

 هءدآ لوا لاو یدع» قد و هنو شدا: تودیااور ا كنازب یدک

 هیده بودیا هعیابم هب راجر ردق هنوتلا كيب یللا نوجا مب شمردنوکر بخ
 هل مات اض I راکح هدا ارےشا نا بوشداد هر و راکج هرو

 نک ن مدید ردهدمدسع الاح ی دید ی روی روط ی دلا راو لهب راجرب
 نفاص م2 ردنوک رمخ ولد نودا اشا 2 ك راح لوا هتسمدآ كنسلاو

 بوی نداروا یدابا ےب اکب وید دعا چ 4اصول ۳ دنولا كب ىلا

 2 اما كنسلا و ن قد زا ندو حایص نوک یسارا مدراو 0 ها

 . كن هی راج نالف ك2 و راب داک همهناخ هلبا تس ودرب مکیدشروکوبا E ی
 یهیراجو مدد لدشلزوانسامب رد هدنو هیراج رايد د لداک نوهسارتشا ۱

 ما عج هلاصت ن دنوتلا كب ىلا رلیدید نسزنسا هن مدرتسوک بورافیج

 نوا 3 رب مدید یدتا ناتسحا یک نی لصف یهراحو اک ارز |

 ارا دعا نوعا 2 واط رش را ىدز روس دنا اشا |

 لئاق له-دارر و نونلا كس زوتوا اکس مدد ر کد د رب و نیسان اکب رکندا

 زولوا ۵-عال وق مدا شلا هن وتلا زوتزد ی هب راج نرل دد نسمرولوا ۱

 كفيرحو معشلاق شهروشاش بولوا توهبعه دک درک یسدرعل نونلا ك |!

 هللا و هج دا تراشسا اک: وند لوا لاق هراهد و ید می دص نالوا هدننأ

 یاهب و «دردنا روعط هت داحر هک ادو خاب 4ب هب راج دوخاب هل صد داش

 یساربا مداا ولا كبت زوتوا بودا ےلست ی هراخ ند ی دروق ود گلو ِ

 یب یدروب روطوا رکاب مدراو هتان كاي نب لد ندنک زا حابض

 ر وو ك ی کف نوا ےس دک دوو
 دوخانواکب هدمه و مهد ا فصون 3 آهک یدلک تیفیکر اکب هل ورمان ید د ۱

 تعراسمو نرده دنع- ناه ندو وخ و درولو اه داحرب هب یرتشعدوخانواکس 1

 روتک یسهیراج كلو م الغا ی دید قول یررض لک د عئام مديد مدتا :

 نوساوا كرابم اکس ل هی راجو رلیدتا ملسد اکب توروت دا یدد |

 دا ار یا ی دید و دک اسم دا نو

 ) بو, ہر وود (



 رسو هيلع هللا لص د لا ی همز نم احا مهالا

 هدنخ بمس یددیج لر هل وک ناد تس ا نوک رب شکا ماما تیاکح)

 یماک هغاب مزو كحوک نک رروط وا هدم هلاخ نب هدقدنلوا لاوس یس

 مدروص ولد نس رویت ةاب نوهب 4 مرد یدلشاب هکعا رطذ همزوب هدو

 یدد س نکا حوار مد شعاب کب لصد نیس هک رود لا بل هم هدااو

 مدو روط وا هن سوق ا زلف نوکر o لفن شعا هن تناکح)

 هک اب ےب هللا مضودرب ی وکو ید لاج ر هلا نوک رب هدنشاب ندکوا

 هدنن یدتا لاوس و د ند وا ا اش هدد وز لر اظیش ج ا بتواک

 مدد یدم هلوا مولعم ندعخیدعل و هدنحعاکت هدناوح

 بواوا لخاد هبارخ رمصف ر هدنر فو رمس یاس هلک روصتم تاکح)

 9 راشءزاب قب و هن راو د ربصق لوا

 # لوج نینع اطال تب رق دقو # .ء رح نیسعب یا ال لام و #
 ها ها هيا و روص: رلذ#ا رب رګ ید ر هلک درا هيا هيا هنفرط تلا كت و
 بصاا یا عد هدتنو لواو یدتا لاؤس ولد قج هلوا كعد هر ات.

 هوا منلاوس لروص:م یدبا نیش لر یر راکتم دخ كج اح

 نطو نیشولا رم اا بواک و رانا ناچ هدکد روک یکدم هرو باوج كن

 نوا تامرب دلم رها ییبدودلعا مدیر رب نیس ما دنا وب

 ههیج وت ویروصنم یدید شکاری رګ هنریز كتي یی هک هپا هيا هی
 هع ر هر 2 ندنو و یددد شعا مدا فر رط ه هلنا هل او بودا نا

 كعب ر ود و یدابا زارحا هءقر پتر ه د هيس اع تلود بودا را تعا

 روصتهردعبلاع تاذرن ندعناسه د یدبا لکد مولعم ینیبدلوا ےک یسایب

 هل وباکیو هللا هجر یدید هل وش اکب بودیا رکذ یییردپ هدنناب كن هیغاخ

 عیب هدک دتیا داب هلتجر نس اباب تاصف دنا كر هيد هللا هجر یدتبا مما
 ءوس وب نس رویقوا تجر قوچ هب هنردپ هدنروضح كنبتمولا ربعا نس اکا
 قح رد ارز مک بابعت هدا وب یس ن عراب یساھ هدک دید ردب دا

 عیب ر روصنم یدید نس روذعم ندنعب دوا كم ولعم كنس یردق ابو

 : ید و این اب هلا بدا یکد رو کن كعم رە یک" اهبواوانآ داخ هد

 هجرد كعشود هرزوا یس هقراهدک دعا شوک یس هئداحم وب كنيسه هلرا ۱



CR) 
۳7 

 رک | هلغا وا رک ع یراوس زویکحبا هدءاب دز ترضحو ||

 | یدیا ردیا لتق ههبش و كش یب هساوا شّعا موه هنب رزوا كفسوب ||
 هنک وا مک ره اد دنوک لها تواوا هج وت» یرغوط هنذرط عاص کا

 لها تودنا ادن یرطسع لد: زو ی دنا رار وا وا مزمل هسا یدعیح

 هدق دل واماسحا نوک لوا یدنا راز ددا تیغ رت هنس هلاعا كد. ز ی هذ وک

 راد دلو! حضنم ھن رد اع كس راز روح در ز مدآ لیح ن3 هقوک * لاها

 مدآ شع ند رانا بودیا هلام هللا هغ ط رب ندماش لها نوک یس رب |

 ن فس و یدلوا ماشخا هدنوک لوا تودبا تدوع امر منم یدشلوا لتف |ا

 یدنلوا هدیدش لتا ةا هدن وک یت ربا بورپ و ماظف هن رکسع رازکن رع |
fلوص کعناا كن رد رمح دزو توروس ردق هر هک ن رح ةلغشمو  

 ترمهع> لوا ق اک ایدلوا ىتنم ردو 5 هلا یتباصا عرب هند رط ّ

 قجتارلب تا تدوع ید یرک اسع هه روپ تدوع ند هکر ەم
 نوعا یعادلوا نس ند هر راس تو هلوا فداو ماش لها هتیفرک وب

 لوا تا هدو ده راعیح توکح لدا س دمبج ی بدہطراد درو تک بطر و

 ه دئص وص ق كلا |یصا یدلنا تافو یرلت سّوح دناز تنع ا 1

 رل دلا ارحا رص A رزوا هلا و هر وفح 52 تد او تودیا هرواتم :

 رل: داو ا ناشد 7 هفرطر یر راه ںولیع اط ی” كورن هل اد نالوا هدننعمو

 9 كد. ز توراو هرگ ی فس و یر ندن) هلوک لد: ز ترمه یسل ربا 1

 یک رابعدسح ندر یتیدلوا ید لواو یدریو رخ ىلع ینیدنلوا نفد |[
 توردناهرکصت دود روط اب ولصع ی تردرلب دلا باص تورا ورح

 ی اكا ضءل ند دب ز ترضح نوعحار هلا ان او هلل انا راو دابا قارحا |[

 لاوس ند هک رک تدا نول رعلا كاوا نوه تاب نود اسلاو) ۱

 تاوطا دعا تور و ںاوح ود رد | رحم هللا یر رعو ركبوا هد: راک دانا ۵

 مورخ ندنتع افش كم دج ین یاس قح م هسیا را تبعت لتا رکا ن |ا

 ره تو دنا باص و وک دہ كارت لواو یدروب نوسا

 هب هلو حایص یسن را ىدا را ردا یرغ وط هئارف حان ید زو هک دلح

 باص نا رعو تواوا مقاو ارا رح تط رب یدا ررولو شلوا جونم

 یدلبا ی هد 2 تولک كع رو ۳ هت رزوا ك تروع ندد دنلوا ك

EEE EES ESSE EER ERE TERNS, 

 ) مهالا (



 ج ی ست ی تن سنت ک

 یرلت رسهح دز راد: دزرو دما هر او هلن ام نوع هلا داتا نالوا ۲ 1 طاسم یکی دش وپ زر هسیا هلو |یس هعیش هدک دید راپدلبا لع هلبا تنسو باتک و |ا

 عاتي ودنک ی رلت رطح لع ندز هرکصت دوب رلیدتا هر ل هدير هرلن دیا 1

 ۱ ۳ ام ی الوا ی لس كم رک توردنوک رخ هتلصا انا

) ۲۰۱۵ ( 

 راب دتا لاو ودردن لزوس هدن رادح رعو رکبوبا كس هردا كج رب تواوا

 تج رەد هتسکبا كنا یر: رے اعتقدت هد او یراترمض> درز

 اءاد مدیا وا هکعا یربت ندرلنا ندب لهان نوسابا ترمه و

 رادع | تل ادعو رلد دژوا هوار لنا یدبارارلد و سرم هدرا املا راس

 هلن ام یزمس مب رمهنکب رانا لولو ا یک نیش تربضح هکاشاح رلنوب
 تاتک یرلنا نب رل يدا طظ ETE سات ةد اط یکی دیا توعاد داس

 ۲ تباحا رکا م رددا توصد لسو اع هللا للص هللا لو- شر تنسو ههالا

 || هرلنان هدا رار دا ضارعا رکا رولو اول ریخاکیو هن رو دنک هتسیا رار دلا
 ا نب رل رضح دز هدکد تشداشوب هعیشرابد روبرو كبب یراو دک ملک د لکم
 1 مو-3 ندنهحو راددشا لر یترمضح لوا ها صعن تعد بودا صفر

 لوف نلوفو كنب رات مضح لء ندیزو بوتاوا هیعسا ضفاورءرژ دف

 هبنش راهج نالوا یسهرغ كرفص بودیا مرع هجورخ هلیارلذ الف بواوا
 با دا واقمو رایدتبا | هده اعم هرزوا كعازورو روه نقش وک

 مک نالوا ی 1۳ هفوک ۵ ةولوا نو داوا 7 1 ۶ نب سول قار ها

 ا كل راک دابو راک دا لوا یدلبا سما هرزوا كعا عج هعم اج لوس نس هلج

 یی یوی ءب ور داوط هعماح ندئ وک قات ف هذوک یلاها هلز وس

 | هبنش راهج هلا رلنلوا ر ار هاو دنک یرات سضح یلعنب دز ید: راةیچ
 1 توقا س 1 هارو هیاروشو رلد دتا جورح هداوه قوفص تاغ یسهمک

 | هکیددابیرلیرمضح دیز هدک دعا عولطرع رل دلا "ود روصتما روصتمان

 | شااق هدمرب قلخوب هللناهس شلوا مج مدآ رکسنوا زویکیا نجا هنتبعم
 1 ار یک فسو رل در ورمخ ییرلق دا وا روص مد دک هدک د لبا بخت وید

 ْ یان هفوک ندنفیدل وایمولعم یتورخ هک ل وا لاحد €: كن رل مضحي بز

 اا ردف زویشب هلکعبا رها یکتا هیراح هلبادز بوردنوکر کسع رادقمرب فرط
 | ناشرپ یرثنا یرکسعلدیزهدقدراو هرزوا دز یا هفوک هلا یراوس

 ۱ یدباردیارمسیلاحو هدنرزوا كن هدر بوک ر عن فس وبه دعب یدلیا مز چتو |ا
(e 



LD) 

 .هدک دنا تداهش نوا صوصحرب هد یا روصح یارعار تاک 0

 رادلام فار ءاو یکاق اب هملع یعدم هد, الوب دام كنب ارعا یطات

 ت ویتک 2-۵ الاح ن نکی ا شاوا ضرف فد رش مچ هبودح کو ردمدارب

 هدک دید نسردبا لوبق ل اصن ییئداهش كنهلوقمو ردشعا كر یر و

 نوح لب داق یدربو A ROR وس نالب مدآ وب ارعا
 هکادروربخ اکب ردلح هل وهمن تافرعو ردهدهر م هز چ ه>

 یدیا رروطوا هدنس وسق كنافرع اعاد ر دمدآ رانتخارب مز
 ردغاطر نسراوید ورد تافرعو ردورف م صز ق-جا یم طاق یدید

 لوا زوده هد! دراو هح نی ی افلا ات الوماب ه دک دنیا هلام وید

 ی دبا عاب ح رفع ر یل راو د قارطا تاقرعو یدیاراشءزاق یوسف

 .دلزغر كنانالوموک هوابرعاشرب هدننامز كثب راترمضح یاےالال وم تیاکح) |

 بودبا ضی رعت هثعا ربصع ٭ ییوت مرادنب رودزا دوشبمادب هکره # |

 رو: لوا كعد مردبا نط یتسهسیا رواوا اد- , هک مکر هندفازوای هناذعم هکنوح !

 یون مرادنپ هدکد ید هلوا ك وک دوخ اب كشا نالیروک ن درود لوا هک داش
 نس هک روناصیتسهدنروص یټ دلو كيوك و ك شاع رلیدرو باوجود

 هلوقءلا یوذ والم یس هلک نم هلیعتف كيم هدب رع یظفا هک هدسراف |
 ا یذ رغ ےک ماا درد یس هدم دس رایو صوصخ |
 ن سرو روبص یاوسوت بودا كاکشا ندکع دوا فذاو هنعددلوا |

 ربا دا رع یکعد

 نب لعن نیسسحا نییلعن.دزهدنشراتیکیا یمرکیزوب كن ره تیاکح)
 لهاهکردو یبسكنو راب دارا دیهشیب راترمضح مه: هللا ی طربلاطیا

 ۵ رکصا دقدروب تعب ذخا ندهورک ندا تڪ هرضح لواند و :

 بودا رما هرزوا كأ حور هتد هد صا یادعا هرلالوا هدّتعب ا

 هقارسن ناولس نکیا هدلاحوبرلتو را: دنلرم اح نوعا ت رل صم وب هدرانا ||

 هد هربح نوراو هرگ ن فسوب نالوا یان قارع هدتفواوا هدنمات |

 تم ا | ند هک وک لها و ییلیفیک و كن رلت سضح لغ نیدیز هلا تاوالم |!

 لطب دیز بوردنوک راروسمآهرعن ف سویو یدباهدافا یرلتدیا ||
 ماها هدشاب یباطو ماد واو بهدا وصخوو یدریدتارا یی راترضح |

 هاب در ەر دا وا فقاواک و ی هع ثك رل رمّوح دب زیدلبا

 ٠ ) بولو (

TDS 



(T1) 

 کک ا سس فسا سن ست ب ف

 ید دیدلوط بر غمو قرمشم هلا اط خ لوا هک دلو دوج واط خر ندنا هر وص

 یا ط جا = نع یر>افو قساف در یدید تباناس اکبیاظخلوا حاج

 شوقر هاک ا ید رو باوجود راو اط > كوس ندکع | طلسم هنر زوال رلنا سم

 حاج هدک درد نسوک نسبوقا هن زو كحاح یی ارعایدنواهداروانواک 1

 هکر وس و وربخ هل وغاک شوقوتهدک دیدیدتنااض:قاو باما ند كلا وس وب

 یدد نم یار KEE لوا bs رار واک شاوا هج وت هرکس عر هرا رول ۱

 ۱ ع و =a اج س وس را هباروا رکن كح اج نکیا 0 دیگ و رل وب ۱

 ۱ هلا یا كحاح یدا وا ریعتم ی کب 0 دک دروک یلاحود یارعارلدر و

 یسا ربا رابدروت.کح هره تولا ی یارعاو توروس یر هود :

 || هب هرتس فارطاو ی دسنلرض اح ما-ءط هرکص ن دنزاش حابص

 ٤ یدک هب ورا ینا رعا رلب درغ اح ی ی ارعاو رلب دلوا عسچب قلخ |

 كلب وس کر ی 6 ی جاصهدک دید 45 رو هللا دچ.رو مکیلع مالسلا ۱

 ۱ یید مرب ےس | رواوا صر ب ماعط ارعا ید د قسام رها لکا

 || داو ید روط وا هن راک كت هرفس ییارعا هشید مدرب و تزاجا حاح |

 ۲ روهلت رز ید هرکس نام امط ها ءاش نا فا مپ توا ا ٩
 ٠ اکب یکنود كد ارعا و E ا رضاحںواوک حجاج یدید ردبا |

 | رمان هللا للصا ییارعا هدک دید یعدلوا زکمولعم راز وس یکی دلی وس |

 | انا ی آ یدنا شنا نارذک هد رغ ایم هلا كنس هدنوک یک ود هک سر |

 یبا و ییارعا اب جا یدل غاب دیک مانءط بود ردلکد قال كيا

 ندععا وخ یتس روطوا هد اب ےہ ہکر دول اب تبا رایتخا ینیرب ند ما |

 اکی داب وس و دنفح كنا بوردت وک دن ا ثاکالا دع نس دوخ ا ء هدبا |

 | رد راو یسحشچوا كرما ورم ءا اب ییارعا هدک دید م هديا هدافا یرزوس |ا

 || هن صا ۳3 وا لوا ج ا هعند رک روپب رو رمسم نب بودیا اطعا ینآ
 ۱ یا نس هت نز دعو ع هدک تنا دازآ ندارو یل هدک دید ر دیش هلوعم ٠

 یر ہودواطءاےھرد كي هب یبارعابواوآ جاج یدیدمرپ روکا یس ن هنو

 یدردن 1 دو رط یس هلق هلا ملس



(AFD 

 كکالدو كماجو یدرددا هدد رعولد شاوا عبا طرمش نالو ندعاولا م:

 ندنغب دلوب ترهش ه درهش یلاحوبشا كنوب یدیا ردیک بویمز, و ینترجا
 یجاجو یدتیک هعاجر بولاق نسهراج تنام نرل داوا عود ماجر م

 اما یماج ترجاو مراقج سرخ یی هسوکرب بو دبا دعو هلواقم هلی

 ه ورگا فد رح را درو تھا هنسهرک ماج هلکعا نيع ويد مر ر. و

 رابدلقابص شاوئا ةف اک كس رج تودنا رھا هن راهه دخ یعاج هدک دریک

 هکندروک نوعیح ندماج فرح رلیدتنا ءا ۳ روحو عاشو طفو

 لاش ندناب رو روط ره هلبا قاش وق طعف سملاق یسبشرب ج
 هب یگاج هدعا یدف اط هت رزوا یرعخو تویلفا یغاشووو وزوج

 فاصاا نس نکل ,ایوتس یشرب اکس هززوآ میعو دمع نی بولوا هج وتم

 ضاحو حاج هدک درد م دلک یم هللا تفایق وبا هماجون نی هکت یا

 هرکرب ةدذتفه دعب او بورب و باوا كغ رحو رب دشول وکراناوا
 هدعاسم هم ردت یاج هد تنا ندب رهط ترجا الب تولک هما جو ۰

 یدلبا

 تاغو یدشود قازوا ندنرکاسع نوقیح هراکش جاع تیاکح ) |

 هدنسارو كن هتد لوا هکی دقا ی دعيج هنن رزوا كن هنرب بولاصوص

 راب هلغاط بوک روا هدنرلکدروک یباجیرلهود روییداتوا هود ییارعا رب ||
 مپ تولک هلان اہ د خر *هماج « دنابام وب هکر دیک بوزیدلاق یتاب ییارعا
 كشیارعا توی وس یشر حاجیدیداکا نوساوا تال یدتکروایمژدود
 مالساا I اردا ىدىد هاکرو هللا دج رو تیلع مالساا یدلک هنا

 هدک دید ربو وصرپ اکب حاجیدرب و باوج وید هناکرب الو هللا ةجر الو
 كغیدلواراسک اخو لبلد ندنسا روبروطوص هتشا ماک د راکت دخ كنس

 ا هرک صد دک دعا وص بونا ح اح یدبد ما فؤاد: الور هدلاح

 یدبد نون جلب نیس وار كن اقول هلج نە le قاخ نب ییارعا

 نالع یدریو باوجود ردب رلزرضح سو هلع هللا لف هللا لوسر دڅ

 هد هجر د لوش یخاراوک زی و مرک كنآ هد وس ولد نسو د هنودنعح كل اطییا

 .تاکللا دبع بو دنا لاوس هلن یدید زص هعاهد 2 صو دک رد

WEESتملا تودنا ماریاح اج یدتا 4 ال حس ییارعا لک دید نسر دهن  

 ) کب (



) ۲۶۱ ( 

 هدنرز وا كل رفصرم صحرب مدراو هثناب تالیلخ ماما هکر بد یععا تیاکح (

 مرر_دنلراط یکلحكنس یدتا تراشا و دروطوا هدنباکپیدناروب روطوا

 هاب کو هلا یعسو وبدا ات دوب ارب ز هایوس هلب و مدید مرير و تاع اکس
 ذی کیا لګ شزاق رب و رولک قیض هب ینک یکیا نالواو دعو ضغاتم

 یدد رد ولتءس و

 ولد ردراو لو كد دص ر.دهن كس هند زب ن دالڪو تیاکح (

 لس مرادلام 5 و راو نایوا اکر كناسد ار ز ۴ هل یدعس هدنرادروض

 یدد رولوا مولعم نامز ینیبلوا هنس یکیاول نککیدید توود

 رکتش "هد هدنعبدنلو ارس هلتفالخ کالا دبع ن ماسه, تیاکح )

 یلکلا سرا طوف رلیدتبا رکش *هدع»یخدیسشاوح نانو هدننابو یدتا

 هدک دتا لاوس ندشر اود كدعا و رع» ن وع س ماسه یدعا ورکس

Eلصد هرگصت دنوا  Eماسه یدد هل ها نو کوا هکهرواب  

 هدکدرو باوج بولد مردنا التعارب ار هاکنس هکل مع | عاغراواقترازکلا 1

 یدید مردیا دمت ِ یمرکب لکد هرکرب هد هدنروصوت

 مضاونم لر تاک تعور رد الا وتود رد تانا اندفنحا تناکح (

 ناسحا بلطرش و كع اودع نتحابقو مرج كءخ هد تق و توق و تر دقو ق لوا

 یدر و ناوج ود كلا

 رایدتیا لاوس هلم رب ناد یاعت هللا هجر فسو ونا اما تیاکح )

 تورو باو هرلنا یرلتمضح ماما راب دند نسر د مب هدودلوا لا "وتس

 هساک مزال قلا یرادعم مهجرکا مزولا هعیطو یرا دم لک ندلالا تا تٍ 1

 رایدروبب یدیانا تیافکاکب یلام كنایند
 ماها ی دتا لاوس لانس صوت ندنزلترمضح هف نح وا شا تاکح

 ند ەر نس یاوجو هقنحانااب سجا ماما یدرو ناوج جد یرلت ضح

 تند نالو تاکیدشا سد ê 7 لس ۵ د_:ءلدروص و د ل دعا جا

 امقفلا سشعمات بودبا فاصنا شعا ماما هيد مدتبا ذخلا ندفب رش
 یدیذ زردنا تخورف یتسعارحا كنه ودا راز کسابطا را مس قیفح

 كول درج ی دنا ررمک هک هم اجره یدیشعا ندا فررحرب تیاکح ( :

EREبا  



) ۲۰ ( 

 | ۱هب نارک هرعابش بواوا ظ وظح ندروب نع تب ازم كدیا رذنا دنیا
 ندراد مشحو درفت مدع ندکله دیشول مشح یدلیا ناسا تعلخرپ

 , ردشلوا عقاو نیکنر تیاغب روکذم تیب هلغلوا هفتم یسانعم دما
 یدلوا راتف رڪ دن ره اة اسا سفر ندرصء نایعا تناکح )

  ندنسو دنک .نادنعفدل وا« دنم Ri هد هتي ازابدتا هطاعم اطا هک دنح ر ھه

 ۳ نوکر یدباردا لکا هسیا رسا اح هک ه نره تودا عطف یدیما

 تۈ ندنکوا یسهناخ كنا ندا تخورف هکر کج شاورواق نعد سورف

 هعنایم لطر کیا تودیا لبع ه هکر دح شلوا نانرپ بط هدک دعا زاوآ

 هرک زویحوا هدنوکرپ بولک لامسا هنجا نه دیو یدتا لک اس هلج و یدتا

 بوالر هش هدنحا لر مش هیضدوب یداوا عفد ایلک ی رمو یدراو ه الخ

 هدقدلوا یعوم-«یچد ك.هط مان یعیطق نالوا روهسم هللا تراهم هد.ط

 لوا نسو مدراو تاب كشورف غ هک ر بد یی بودنا لم ۳ هدنابلوا

 كناو مدد روتک هیاروا یبا دتا دیص ه دارعحص یف هکر کح ینوک

 لوا هکمدلس . يديفوح تاغب نوب زرام هدروک ذم یار ڪک دکر ار هلا

S>هح رکا حرا لکا یو زرام لک  E alaتباعد  

 ك تعِا ج الع هضد سم هلا كناو ردراو ياع اغ نکل ردیفان

 درلنا شع را هکر کج هکنوج اما زدهدن"وق تراهن تالامسا هک ارزردوارطخ

 جانم ندنغی داوا شلاق یسهشباس توقو شلو ا حالصا هل ایف هدننظب

 شلوا تقافا بیس تورو لاهسا هلمجو لادتعا هی ییتسنسم
 كایلاو بوت وط یعاجر ند رل- مارح ندا قد نط مطق کتب (

 قمر دلاحزا سذ عود مک دندرلنول ن یسدر ندنرلگ ارلددروتک هن روصح

 هسا هب وا یلاو ی دید یدنا رارربد نک هدنرلناب نوعا كمر دعا نغلو

 ( تب ) :یدوقوا قا وب هدک دد هیلبا عاعسا تا هزاغا بوقوا یسرب

 36 هن رق لس و لئتسد الءرلا نع #

 ۴ ید نر اعمل اب ن رق لکف #

 ید ینآ تولد كدالوس یرغوط اعداو هجا شوک یروک ذم تد لاو

 ۱ یدلبا تعايش *ه دیسر ربارب هلیا هراس صوصل

 لوالقاع ندا تقلا هلا كلا تودآریص هنلامحو قج كفا .هتکن )

 راد د ردینبع :هامخا

 ( تباکح )



) ۲۵۰٩ ( 

یشرهیآ ی دید نسمرواس یکی |لسغتیمو یدیدرد هدهرزا
 ۱ مرولس هدابزند

 زوسر هنعالوذ هرکصدقدب ود هولا بودا لس غ قیم یدرو باوجود

 | هدنلاوسرارکن نوعا طرلغت قیرح وبد ردزوس لصن زوس لوا نشرلب وس
 || بوراو هت روضح تانسضاق لزهر مشو دعا نافو هکساودهناکس هتيم

 یدید مرید ندکعا تداهش یادا

 | یرلفدلوا نکیارردا تیحاصمانیملاوبا هلا مرکمنبا ندافرظ تباکح )

 ۱ كرل روع هح او ناز هدک د روک ینا م رکمنرا شکر هس> اف رب ن دلع

 كفلخور رصاو بوب ییصااخ كيارشو یتسالعا كماعط ردیسواهعهدانژ

 اتیعلاوبا یدد رازولوا لتا ید هنن روب وش تاطوظحو ژرولا نس هجا

 نادکشادنرق زق كنس هللاو ه دکدید ر داصا لفغ كن هدلاو كنس

 مدآ و هنس هحوز بولک تلقت ندنا هنحاص هل اځ یدلوا راس کک

 تیاکش ولد قح هروطوا رب هم هد نه هناخ مز
 عفد :NE یسهجوز یدتا

 هک نوع ادخ لواز نع دم یا یدراو هاب كنا« تولد مردأ

 | ندرب هغشب یکقز ر یکنراب بودیا نمرفاسم مزب هک حوا نوک حوا نس

 | لواویدید هلبادن و اک اهدا ورو دا اجو روج اک: مجوز منبر دکج هر و
 زا رادیا بولوا ه>وتم هب هناخ بحاص ناموس هلک اک یب وز كتروع قاازا

 رفاسم نوک ترد هزمس ب هک مری رر و نيع هلاستم یادخ لوااکسزپ رع
 دنا افح وروج هک هجوز ر دش ار دقه ندزکهرفس رس یقزر منب بودبا
 یدید هللا دونتخو یصارندک ودنک یاو

 ناوج مانرهجونم عبط شوخو لاج بحاص ندروه دالوا تیاکح )
 نسحانالوم نالواروهشم کال وک ههدد ن کارد کت وقح هرارعک هدناره

 | دمیدب هک ات تولاق نب رازوک بقع رد هدارهاشو یدلک تسار ههاش

 1 داشدا بقعرد قا ولهاش نس> انالومیدیدمجآیز وک هک دابو ستان ر

 ) ت» ) یدلنا

 ¥ ادکزا هاش ه دیشوت مج ناژا و

 ¥ ام ع راد مچ یی دیشب کک چ

 تعلخ ندهاش لوازب , هک ىدا ہ3 نب :زوک نوا کلا ندادک هاش: يج ناتو )

 اس ست سست

 یدندردزسل



(0۸ ( 
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 نکا راردیک یرغوط هقارع بولا ر ارب یرنک كالا دع هدعد رایدتنا لس

 هرکفت یار دوشم روطوا هدلحرب هکیدروک بودیا رظن هب هرربنک نوکرب
 كکیدنوش ود كنم ن رکا ںودروتک ہن رو ط>ی رک کالا دعید:اشلاط |

 اکیمذسیا روا ردن وتا یش تکی دنک بولاط هل: وب هراکدا هو

 نیعادتیا تا! اد,ع یدبد نینم و اريمااب م رشک یدبد نسم ررو ی ددتسا |

 لتسرتک انیدبد تاللادمع یمتبا نیع ید ریثک هدک دیدردناتبا ید بودبا

 ردلک دهد:هدم مب مدا مکیدتک هلءا ییعم مدو دک فب نس هکردوب کف

 ردلکدهدوهذم منب جد لدجر یکی دیک هنلتف بواوا یہ ہک وہ لاحو ||
 سسخ مهسلا ردا تافو بولک تسار قوارب اکی ندنر كل رکسع یکیاو

 مرکف نینم وا رمعااب هللاو یارک هدک د د نسروید مرولوا هرخالاو ایئدلا

 كاللادبع یدید رکسردنا یا هن هرزوا رلوسق یدیالک د یش هقشب ندو |
 دالوا یس هلناسحا هیطع هلبس هدازاکس محو صاهدکەح بنس ےب :

 یسهناخاهذ ره بور و نذا هربثک نداروا بولدردکمردنوک هاب كکلایعو :

 یدلبا هداعا هان

 یيعصااب مدراو هنروصضح كايکمرب یایح نوکر کرد یعصا تاکح)

 3 باو ود زدق و ید روض ولد رده راو لدرراج دوخابو لدحور لنس

 یوو یدنروت؟ هبراج ریاتسح و هغ رظ تاغ ند امر بودا ما مدرو

 هل رح واتر وص نيک رح قا افو ی بولغا هبراح یدید مدتا شخاکس 3

 | كنهيراجواکسبولوا هجوتماکب یصیدید نسرویلشغاببوروک قیال لص
 مد د تنم هعاحید.د نسم رول وایعار مدساارر و نوتا كم یکایلدب

 ندیشر نییعصااناکیو یدرد/وک ههر ی هیراح بور ونوتلا كم یااکد

 هکنوح یدبد مدتا هلب و ینو هلبا ی دص ردکن ىدا مدنچوک هب هیراجول ٠

 هود مل دع)اق ندوح وا نامه هدب نک ها هداوا مدمعاکب یورد هلوا

 1 تروص نکما مد همودنآ و شبقارط یلاعص نداد[ وا وە مدرولک

 5 یدلوا لا ك تولطء مدو شع ا رتس ایعون یمگلنیک رجو شرو :

 یدلبا ناسحایخد نوتلا |
 1 وضاق یدراو هنروط> كنضاقر نوح ا ثدامشلاره فبرظد مر تیاکح)

 هاینءارق عیج من یدید نسبرولب قعوقوا نارق نس بو دا لاو سند ده اس

 ( هدمر زا (



۰ ( ۲۵۷ ) 
 ج س

 مب یا ردعس و دین كن طی نا نارع مدآ لوا هک وسا وا كرم والعم

 نیم ولا ریما هلا ټدوع هنس هلاخ به رد حور یدید زوتک همروضح

 تش اشب راھ طا هدک دتسدا یزوس وب نارع یدید رویتسا كهروک نس

 هدا اجر ندنس ود رب دتا تاقالم هللا هفیلخ نب حورا بودنا رورسو

 | نس مدلوا نون كب ندنلوصح كم هینماوب بلط رغب مدنا كج

 توراو هكا دع حور یدید مرویلک هد هتشا تیک هنو رط كنم ؤا

 ند ارو نس خورا ئاللا درع ہد کک راب وس ییکح اک ندنیمع كنار

 | تدوع حور يرد مد ندتشعا راز ارد نس نم هل و دکل زبم یا هدکندوع

 | ح ور روک ذم یدل و شتن ندنس هن اغاقاو ین ارع هدک دا
 تق و ره یدنا ندنس ام دن صاوتخ ككکالا دع یماذح عابر ن

 نالا تش هدیجو یداردادازا هب رار دوخاومالغرب هسقیح ندماج

 حور ندنرو-هط هعزانم هدنرل نوک رب یدا یسهجوز كحور رشد ن

 || هحوزر یتا هسیارولاق هرکصندنب مهجوز مول براب بودیاامدد ههدیج
 ۱ كح ور یدد نوساداق هٌتسواو نوسروا لارا هنزول هک تدا الم

 ضيف ولو ىدا 2 لیفع ن مکطان دن ضف یهدیج هدناذو

 ۱ قود تولوا قبح تب ءاغاکاكت هدیج هلءلوا ج و لاجو نسحب اص
 رووا اکی ن وب تندیس در کس کاخ دواوا تبع ا تاریک

 یدارد ( قهلب جادقل هعرزابا هللا حر)هدیجیدیا رد اق هلتس واو

 یس اعددب کیدا هدیفح مل نوسا تجر هر هعرزاناللاعت قح نعد

 ۱ یدلوا نایت سم
 | کالادبع هکد دراو هنروضح كکللادبع نوکر رعاش مان مثک تیاکح)

 | یرش کی داوود ا هر زوا كقنک هکنج هنیرزوا ریزان بعصم لا |
 لرش لوا یدابا روطخ كرەشر تاس همرطاخ مب یدعش رکاب هدکد روک

 : ربثک یدند عهربو لهتساا رتسا هاکس لهساا رولت یفیدلوا رعش یننق

 ES د دتا عادو هلا دز تش هکناع رک هجوز نس هک ایوک نينه وم اريا

 ۱ تم, ق یھ ےس اکد كنا هدرکیاثح و شعا اکد ن وحا کا رف ارش کتا

 تآرف قیرب ندنراعشا ود نکسشعا رک "دن یرعشو مو شاع | تواوا ۱

 | نسرتساهن دنیا تباصا مات نیرفا بودبا نیس هرثک تاللا دع یدلبا ۱

 یرهود بو دنا رها هدک دید مزنسا هودزو ند زکر رود صاخ رس یدید ۱

(rr) 



(£07) 

 كح او نارگو یدد ریس را رگ ردو 2 فسدنا دارم کما وس روس وال ثم

 بل اط یا ن لع تربطح ہک یدبا فد رح تدخر یرعاشو یبطخ

 هدنحدم كم نا نوعلم ندا مش یب همحو هللا مرکو هثع هللا یضر

PES(مطا)  
 3۶ اناوضر س شر ها ید نم مابلالا ۱۶ اسدا را اهر نم هب رىا ۷

 3 ان | رم هل هللا دبع ةبرلا قوا 3۴ , هبب>ح نو کالا و

 یدتا رده ینهدو بودا درط یی ارگ موس ص ج اداب هدب ر شاز

 ا نوش ود کا شی رم لاکن ار کوا لوا
 یدناردا بسسنم هیارخاهلیبف نالوایبارف نیش ه هلیبف لوا یسودنک

 روک 5 یدلوا رفاسم_هنس اک كنماذلا عایز ن حور ۵۶5 د رو |

 یدیا یرماسمو یحاصم كلاو رح ن كاللادسع نالوا تقو هةل حور |

 حور ید ش٤ د مرولوا ندنس هلق دزا ی هدنک, داک هاب كنا نارعو اا

  Eدساع هدنکیدتا تدوع ۵ س اس بو دا هه اس# ها ئاللا ٥

 .هداز مه ےس هلح چد نا رکو ردنا لفن ها رگ یراعشاو رز ہا نانوفوا

 حور ۱9 را هو و رد هدم رطاخ ب هژ:لوا س سک | طفح

 فرط 4 ره ی راو مراسم رب 3 EE نيلم وا رمت کالا دبع |

 هدک دد مروا و یطوضمو قشاد دا كلا مهسیا ردیا عاعسا در لود 0

 ۳ هد موسس کیف اص وا صد كا كالا دعا

 كنارغبولد OE نا ا ںارک مدآ وب 9۳ ردنا 0 EA فد رعاو ۱

 تویدواهح ور ئاللا دبع تد ییارک دلا رام یکیدلپ وس هدنعح م یا |
 بودبا تدوع ند: اےک لا دبعحوریداب وس یه دلو انار علاق نا

 لاوس ويد رد یک ی اق بویق وا یرات نانلوا رک ذ EE دن دات |

 اک اط نا نا ی کا را دیو د اار ع هدک دتا

 E ga معلم نبا ىت اه كنيلع ترضح ها رلدب |[

 بود رد راو 2 نرارع یدد ردیم راو ایک ل رلتدب ول تبودا لاوس

 (یش) یدوقوا یرلتی وب |
 »< اناسنا قلا مش ةع افك + تکفس ى دلا یدارل ارد هلل # |

 # انابرع مان الا نممانجاع # هت ضد هاشغ ةيشع یسما # |

 هدک د رب و ربح یرات اب ول بودا تدوع هكا د.ع حور داب ش شنهدر اا

۱ E LL را 

 ( كەواعم )



Too ) ( 

 ںولوط یب ہد رہے٥ مداک هرصم هدعب ںولکا هداروا نوک حب وا ید

 لیعاعما هدک دتا دا رھ كەر و یهالادبع روصتء هدک دد رلددردن وک اکس

 هدک دیدنسردنا یار هنروصتم هد ردراو تعب هدیقنع ےب كنوع نا

 هسا روالوا هلماعم هن هداه> یاثما نسروطوا هدژسرپ دل نره را هزامح مز

 تافو هدخسدح كرو صام هکر د یوار یدد نوتسنلوا هلءاعءلوا هداک و
 "یدنهلوا مواعم یییدلوا صالخ هدننامز كندمم دوخا

 (یرعتب)
 ۶ اهلاوهاو راثا رکذب ۶# هدهزنمو حش نم تی

 ۷۴ اهلا نا هضقلا نرشیو ۴# هضذق برشنا هرکی #

 | «دناویم«>ران حش لوا مردبا بل هنیدهز لعشو هعشن (یسانعه)
 اا کو لاح رروک هرک یکمګاوص نداق شک بودا ر کد یاوها نالوا
 مذ لام ردیا شوت نسو د:ک كل هضذ هساوا لا هب هضذ رکا یسودنک
 الام قا رونفاص هجرکا ندکمګا نداق شک بوخروک دهاز هقلخ

 (منکن) رولا هساو یسک د هبایدبح ینیداوا
 نت 2 هڏ وش هب ERIE ذ توالح كح و ردحو تفیعح لها صخب

 ۰ ںوداآ ماف تعا جر هداروش هنراترضح لنح ندجا راد د ردن

 ۱ (فعاس هللا ععاوح رف مہع د قاشع یه )هدن اوج هدنراکدیدر زوم دا صقر

 | تعا سر هللا عدم قارب هن رالاح یرلذ نس ردراهشاع راتآ یتعد راهرو

 رانوسلوا حرف
 ۱ قحو-حر یروع هدننوسک ییفسب كلمه ابو یدتآ جوز مدآرب تاکح)

 | تاودو ملقو د-غاک بوراو ه وش راج نام فی رح یدرو-غوط
 وا هلا تعرس لاک غوا ع بد نسهحاس هت یول یدتا هعلایع

 | ود ز روب دبا ی همش هنکح هد گم رد وا یدلک هرابند

 کرک تالاستقا هک زدن و رعندسلاطاطسرا ( تم یک وتلاوح

 ندناب درت لبقم ار ز رولوا هلمحو تعرس یتکرح كراب داو هرزوا تئاط» |
 ۱ شکدررگب همدا شود دک ول ر های دهد آ یک دوعص 0

 ده ہا كقد زرد كناطخ ن نارع نالوا ندحراوخ تاعح)

 كلب وس مزب نارع ارز رد رهام ند ن هج هدرعش نا رع هدو دلنحا

 نارعرب نکل رد ردتقم هکلی وس هدا دا رم كلي وس رەش والثف راعشا



 یاب او ید وو هن ردص هدب بودیا لیتو یداا هالا یا بودا

 ص الا تیام بویلشاب هکعا عفد ندفرطرب یب هعسود نالوا هداتلا هللا
 یدروطوا هرز وا ق اربط یس ودنک بودا فرط رب ېب هود
 ىە“ ود نالوا سرف نوعا ودنک صوصخ ئالم هللا ناعس هرایچرت

 اکا هدک دتا عيل ناجر مدید ید روطوا هرزوا اخ هدب دعسا نون

 ردمز ال یسلوا عضاوتم همللا ةع كهاشداب ره رها شدا, ن هلب وس

 دیش راق یغ اربط ن امز رفاو هلبا ینمراپ بوکا هنکوا شاد هرکص یدید

 نوڪ ندزرس تنطاو کالم نور دلاق نشان هرکصذ دة داوا رکقتم بور

 هدن اوج ه دن یدید نکیاندنساب رقا نیش لزکر مغ نس یدال وا بلس

 درط ی زیو راب دنا بلس یکلم ند زب راب داک مود نالوا برفا هداز ندز

 نوک رس مدد مداک هلاڪ مغل دلوا رییس اکس ه دن رلي دتا فا و

 دید سا یدد ردد مارح هد ند لس بارش نکند رگا بارش ۱

 زگ اد مو هریک زر رانا یدیغو اضطر مز یدرا رحم ایر هلوعم عاسبتاو

 یناو ارزو ےس بویک ھالا رب رح نوهآمماب مدید یدا رایدم رک هلی

 ۱۳ د افا جوز جرات و کد رونالوت
 زسو مدید ید ردنا رلعاح اب ماط رب یس هل وعم ج اعا نالوا لخاد ندح

 هدازندنلمګ تنسلاها توراو هرلد وک هدررکغل دعرح هراکشو دص نو 1

 کو ههل ند رککد دتا ر نوح هلا عیجو ب رض یرلنا بویتسا ی

 كعد یشرب دوخ اب قواط ر نالوا مه رد مرا. یک نوع اف

 ۱ تار لاها نوصارنلای کدی هلوتح یشوق هجرس نایلوا اق

 یب ودنک هد رن ديا نوب یدید نکید ردیافالنا برلت مور نم بوریک |
 كياوح كنس وب قو قو هدیکد درد یدیا ك هلو دد عاباو دیدع "رب

 "رکیدت الالصسا ددا مارح هرس كوح بانح نس نکل ردلکد یسرب

 ۱۳ درس رس یلاعلا تون کین لول وغ ر ییدعا یمنو
 یا بضع هرک رزواهرکص ندنو و یدلبا لد سالا هنسو بودنا

 ےب كنس نب ردا رومظ یموع یملا بطغو ردءقوتمو لوم ام یلوزت
 رکا تلهم نوک جوا اکسس ملکد یضار هل-مجو رب هکفید روط هدکلم
 نسو مردبا طیضیکاامعیج مهسیا رروک هدنما مکلم نس یتوک یجندرد

 یدارعه نامش بود مردبا ل اله س هلج كراتلواهدکنا تن سو

 ( یدعااق (



) ۲۵۳ ) 
 ا ی ی ا سا بیا سا و نیس زن ساکت یاس نسخ دا تست تر تا سما نسل و :

 ا ی هدقداوا لد اد ماس هللا د. زو أد نڌ رکضرط

 لو كلاو رم مر دب نارز دا رر شارا هدا ززد هل ج یب هد قعاج

 مدلا نوتا ك نوا برا کک هره رح ندکیدل ینو مدیا یدهع

 یایشاو مدرو نوتل ركب هت رره بو رغاحمالغ رفن نوا ندا الو

 یرادت* رهاوح می دلوا كلام نیو بو داکو رطاقد دع ترد ند نه هم

 نوک حوا هدودلن لواومدراو ه 4 وئد الب بوحاق ندعاشو مدلیادش هایم

 ام ولدنا هراروا مدارا همرلم االغ هدلدراو هرهش تبارخرب بودیک

 نالوا مداععا ددناردو لّعع ندرلم الغو مدروطوا بودشسود لر نکا

 میوتيا مالس غیلبت ندشراو هتنروض> كنه والم بورعاح یداھر
 یدلکتواکا لیحو یک بو ءرج مالغ مت هلداذخاناماندنا نوا

 یدتنا تدوع الغ هرکصادن مداوا لانه و تنافب ندنرخ اتما

 6 مالساکس کالم نواک هاب مدالوا یداراو مادآ هه هدشناب و

 ی هعید من دوخ اب نسکح هدیا یگر> درب ل دلک نوت هیارو و سوگ سو

 یدتا ل اوس ندس ود نسعح هلوال>اد یی هعیاچدوخا نسکح هرمک

 ردلکد * مشرولک هرطاخ یاعت هل اذاعهم قاوا تراخ هلا تاله ند دن اوح هد

 : aL كنس نیرا یدتا مالساکسللءو یدتا تدوعه ب ودیکم دا ل وا

 نالوا هد ن لوح مدنا رها امر راس نوک سر 5 یدند ردکح هلک

 1 بواک مرلءالغ مدلوا بقرة دن دور و کلم نورشود نیرلسفت ندناشورفم

 ۵ نف ه-درا دکمدروک مدفیحوشراق تولاق هدنرا ددرویلک كالم ا

 كرهورو هداو را سالت یساندا كل ربعوسق مر هک را ویرازار وادررا
 ید درو 5ا کار یوا كرلناراو یر یک د> رفن نوا هدننابورهلک

 بودا راغصتسا یعاب هد دزوک هل ون یکلم یدنازرولک ہد: ےس هدرا

 داو سر ندنس ه را هاکانیدک ندم طاخودم دسردلوا قلرح و4. !قازاوب

 || ردب رک اسع تكکلم مدتنا لاوس ولد ردو یدلوا رهاط میظع

 یتفارطا تکلم نولک یدبا زواسم* ندرفن كب نوا روک ذم دنح رلردد
 رظءنمو بق ریه ھت صا ت کرد ی رزوک د ی“ هلج و رلیدتا هطاحا

 رلدد شوک تب یدعا لاوس ندنناج ر ود هد هر مدآ لوا الو راب دا وا

 طح لدو م مدراو هن روض ح ب ولار ندعر تبع رد هدش



) for ۱ 

 رورع داسو یک وتم هدردص یالابتلاا دبع هکعدروک مد راو هدو ه«هرمصق هنن

 تامل الا یلوااناو معاف یدنا ش غ ود یع و طة رس صد هنس وشر اوو شلوا

 هسکیدند مااب کرد هلبا لقت ندنرد وتلا نسعلا ن ىلع تیاکح )
 لد اراصا ر ارب هلا رنا هک مدت شوا ندتعاج رب ندنرکاسعرواش ی

 نکیا ردک هیوک ندرمش نوا یم صم ض٭! شعاراو ب اشرب

 ود تیا اشا ندزب یکسعهنو راد: وط ب و رو ڪڪ E دقن رط یاثئا

 مدآ هرهش بو دبا تغلاندارتشا ندنغی دلوا مخ رلیدستبا تیذاو سبح

 مردنالک | ینویذالوا نب زکر دنوک نویفا مه رد ترد اک, بوردنوک

 هرس هلا ی ید شا تافو نب رادرک و روسک قاع ا ر مس هش

 مرولوب تقافا زکر دیاکب ییهطاعم نال-ذ بویق هعاج یتیزمسو رارردنوک
 یتویفا هدرلنا هلکعا لاسراربخ ود ردقوب تحاح هکمربو ها هراد رکو ب

 یجد لحا هدک دی ندرب قوا مهرد ترد موقره سوبجو راددردنوک

 راددردنوک هر مش تویق هه ر۶ یسدرادرک یدک مدع ستا هلغاوا ساک

 دیقم یشر هددسا رایدتا هل اعم تویق هماج یک یکیدید كنقوتمو

 یدمهبق هلام تویق هتناح ندال لاکو یدتنا نیت یافو تویلوا

 روصتم یا دفاخ ند هیساع تولوا یضفلم یرللود كنا و رھ ی تاکح)

 رثاد هنصوص> یرلتاود كن هیها ین تو دنا تب هلا یامدن نا کا و

 هدک-دح كنس نی ولا مات بواک هزوس لع نب لیعاعما هدق دلی تیک
 ردشمک نص دیگ هصد رب هلا هر وا كالم دن ناو رن ها د.ءنالوا

 روص«یدید نوا لفن هدرکتلود روضح نوسلک رک هسیارروس سهارک ا

 هللا دیع رل د روت هن روض هلیادنو دو یهللادبع بولد صا هفیلخ

 هکر بو هللا ةج رو نینمؤملا ران كلع مالسلا هدکدربک هر هفیلخ سلح

 كنسردکمرب و نامااکا كع ادر ییعالسكمدارب هللا دعا روضه یدید

 یللا دع تولد روطوا ۰ دام مسفن مبكر و لاما ټک

 هص ندا تەس هدنسارا كنه والا کلم هلا كنسو یدنروطوا هبهداسورپ

 مارکا تفالخاکس نوا رمااب هللادبع یدید تدا لقناکی هسیا هلمجوت

 کوس مالک ندنتلقت كروي" نالوا هدعال نوععح لاعتم یادخ ندا

 كروص:« یدید یداوا ررو تجز كي اکیو یدئلصاب ارز ىدا مقابل

 ٠ هک اتق ونين "ولا رماات نویلشاب ههیاکحو رابد راقیح یدش ندنعانا هل رھا

 و کا ست اد SERIE EEE HERSE ERE سا

 ) ندرکفرط (



 ی سس یر و سس سس تا سس ی ی سس سس سس سس ی سر ات و سس سم تو سحر سس سس یو و

 یدید مببط هدکع> كنس طو دوو لایت ها د نسم بامط > ول

 یدج وا شود بویم هر دتا تبا ص اه دن دنا قوا هش وور هقیلخ لک و تم تاک )

 هدک دید ل دتا تب اص ا نینم*ولارعم اان ن عر نیلم وم ارم اا تص ا یع دن نالو ا١ دنناب

 مد: یدید م دتا تباصا هل نسر ودیا یارهتسا بول وا لعدن لک وتم

 لک وتءو یدیدیداوتروفهک ك دتا تباصا هشوقه دن یسک بواو تعالس

 یدلبا مار ؟اهعدن تودبا ظح ندناوجو

 رای دتا لاوس ويد نسرواوا زورم هليا هل نس ند ردنکسا هتکن )
 یدرب و باوجود دلکع اوفع یدبا تال کو تافاکم هئدبا کالمااکب

 هدنرافدروصوید زدهراهلوقم هنهرابو جز نایهلویساغش هدایت هتکن )

 یدید ردیساوا حات همش كع رک

 شوخیسر نداروا نکا رب ر و نازان د وم توصاا + رکرب تاکح )

 هلا هعد هننراقو یدلشاب 4 هک و دبوئوط اذ وم نامه شوخرسیدءارک

 هدنراک درد ندد افا نذؤم نس رسا هن بو شوا هنشات قاخ یدنا رروا

 خو نلوا داع یشرب اکی ندنا شلوااتف رسا شاواوبا سا یسادص كلوب

 د ومد لاح هموبهدک در وناذا هلا ادص هب رک هل ول ول نکاردلکد مه فرظو

 هدنن زا ردبا تتاع ودر ديمو ی ذ وم كمالسا لعا بودیشآ اراصخو

 یدرد م رویکود و ن دعربع ند دون سم

 كرهنس یییدلوا ناطسءو یدلوا ن اسد یسرب كوع تباکح )

 زدنوک بویمهدیا لمص ندنکیدلک تسار همانا لوطا یفسش ناضمر
 هداروا ردك تبودناس> ییغوا نکیا ردا لکا ماءط ںورہک هتس هراخ

 ندقلخ نکیارد,الک | نیک او دنک هکر دکر دد قشنسهدک دب د ن دنا لک | كع

 یدید نم هب هراکشا بودروق

 دیلع داب لا هلللا دم ع هد هفوکس صد هکر د رعنا کالا درع تیاکح )

 منع هالا یطر نیسح نیضح هکمدر وک مدرم هنناب ا تھک

 یدبا رروط شکلوا عضو هدن :سوشراق كرا دع یراتلودرس كراسم

 كالا دبع بوروطوا ٠ دار دص اتش مدر او هرمصق لو ا هن هرکصذ دد دھر

 لوا هن هدکدک تقو زارو یدیا رلشعوق هنسوش ر اق ییعوطقهرمس
 لرات هنس ههج اوم و دعاق هدرمص3 رب سس رب زا ی ہبعصم مدرک هرصف

 هلبا مانا ز و ره د ن دنرزوا كلوب و یدیا شماوا عضو یسهدی رب رس
RO RE RDA E Eدی سا  



(۰ ( 
 مرولوا دونم فډ رح راد د یدتاراکهرغاح یاس كناوهار ز سرد

 ۵ باس و اطعا یقوتسم یحواوذو عطا تویعیلا هدیگناب ی هسرپ قحا

 هلمج و ول بولد هاوو كمرو نوتلا كب هدو مکیدرب ود یعاط هد شاب

 هنسرب ود رم فر رط هند دّتسا لصدره اهداوو رلدلنا هدهاعمو هلو ادم

 لواح E تۆو بواک هدد رخ ۳ لها هدفقدلوا ما هنس رلیدابا هرادا

 هدنرکف کارا a ل اب وا ساب رلي در د نسدلمردلاق نداروب یعاط یدتا

 جی نالوا هدب وک رک روک اک ۵ لآ راو با ر دهن ره ەدە رووا مدیا

 تویلغاب هن رب یر ندنرلجوا یرلتسر مدآلوا رایدرونک بودیا مج یسر ||

 نکیدیک هضفارطا ثغاطو زس هیولب وک بورو هغاط نس هقرا نووط

 مهرونک هلع دعا نوناکوتهدش نک وق هم هف را بوربدلاق ندر رک هلجو

 زرولب هرذلاق لصا یغاطو زر نسمهلاود نس مدآ هب ر لاها هدک دد

 كم هداروش زودی هکر قجاو هناود هدنراکد- | قیمص ندرح ولد

 گلاب ج اط کردم هر دلا هلا قافوح ردو و رکسراو هدا ز نانهدآ

 یددرکسروب دارج ود ربدااق کر

 یدرلب وس یادول و رو5وا ی هدا راو ادب "قعم رب تیاکح (

 تسال تلالمدنک قیشام هحره ٭ (عارصع) |ا

 شوت یادص كب رطهردکع درملو ا مولو بیعت ه-سیار دبا هنرهقشاعییعب ۰

 فدرط ندنرلحا بودا تذعم یساح لها E هلا سارح هعماس ۲

 هدک دانا ولم بودا لول هن رزوا كزهداوخ و یدعلاق یسلر کلا ره ۱

 9 هللا و روک ذم در ه دو دل شاب ES ب رطم ولد كداب 211 یاه

 یددمقشاع 1

 هدک دتنا لاؤس یسب رب ود یمروتلوا لکا كنس ن دیبعش ماما تیاکح )

 یدرو باوجود ت ءا لکا هسااراو لاهتشارکا

 ۱ توروطوا ۵ دنک وا تین و هلا یساوعد تهاعف لحر رب تااکح (

 تولوا ہےناکا الخ ندنش داوا لهاحو یاعنکل یدباررو یون دود

 ہد دقوص دنکا كعرو یی راب هیقفاب بواک یسل رب یدیارارذاارهتسا

 لئاس یدر و تاوجود هلا تماجهدک رد ناسربدهب هسدا 5 وشالو ناو

 نداده نسروی رو باوج ندبط اکب نسمرویروص هقف "هلئسم ندنسنب |ا



) ۳۹ ( 

 هات مد ناب یعالو نس ندکعدداوا باغ نام هکر دک د هتک

 رال ییسهدن رازوک هدکش دراو

 ال وک امن د اخ یرلزرم طح رم سدو نیوز ن دا لالح ائالوم» حیرمع)

 نونعهس-اا ادر دوب یشررکا مداح ی دزد لا وسو د ئ راو شرب اد
 مداخ ی دیا ردنا دجو رکتش هخ راترضح ی امتو هلا قح نواوا

 رویلک یسهصار نوعرف ندمهناخ 2 تواوالءدتم هار د ردراو ماعط

 یدبا رارروج
 || هک دج ره وراقوب یغاشا بورمک نسرخ هنسهناخ ك ربتفر تیاکح )

 1 هاخ نکنا ردیک اسو ام تویم هلو يشر هد هسا یدتا صلو سافت |
 تروا نس و ہد ق افوس ہد ند دە ہح هرشط ردارب تواوا فقاو یحاص |

 نکسرو رو تم رخ ییاعع عن ریا کیدتا دک نا رس رخ یدهد

 یدتیک یدعیح بولد

 "لر هلوک نوکر ندنمرح نو اقعوقوا سر د هنن درکاش شعا ماما تباکح)

 یدعتردراو مغجوجزق هرغص رب ےہ دن راک دتا لاؤ سندن کک بیسو ی دق چ
 هکر دق وب م مهر در یدنسا مهر در ندنب بوت وط ن د| نکیار ولکه رکنا رس
 مدار هدنزو اد نود هحوت ہنس هدلاو قحوج مدید عهرو کس

 یبیگو كفحوح یدید ۴ ج وز هللا مع هی هل وب هک یک دم هلو :

 را:دروبیداوا مکهص بیس ||
 لاّوس ندشنب رومأم لرکیدک,بولوا یتالمهن رار یر كالم ییا ترعع ) |

 هر یدومب یغلا ن یدتسا قاب یی اح كن دوهب رب یر تلکلم یک دعا

 ١ نوت یاج كد اع نالو هد: تالمرکید بولد مرویدیک نوګا كعا قوس

 ۱ یدید مرویدیک هي هکود ینغا كلا شتسا یغاب
 || ظداکس یاعتقحبودااعد هردنکسا لغو! یسهدلاو لر دنکسا هتکن )

 | نوسا تم دخ اکس رالق اع بورپ و تاز مو ردقو ق ازراو لاوءا ینعب
 0 یدید نوسر و لفع كحهدا تمدخ هظوظح تابزا اکسو

 نیا هکیدراور هر کربنات سای واک یی تل ظا تی
 شعسک ساوه كيوکب واوا عقاو غاط دنلب رب هدنسلاع" بناج تن هی رق
 لرکیوک ب وریدلاق ندارو یعاطو ن هبه رق لاها روک ذم فیرط یدیا

 مرک وب كب تولوا نون یسلاها كی وک ی دید مرلبا فیطا نساوه

۹ 



) ۲۶۸ ( 

 ۱ EF هرکس ددر وط تدهر و ىدا تافو تورا جعبتي 7

 دام ساربا ن د > كنيم بودبا مج یتسابط | هلو داارصا یداشاب

 ندن سەھ هكر كم تنبات راب دما وب “ەر احر [تطا" یدشا

 یدلبا تافوید یرب لوا هلنا رثأت |ا

 ندفص یغاشا نکیارلردبا نارمط هداوه نیحرکوک فص یکبا ناصتا )

 ندزرسرکا ید رانا را درو صو لد زکس ج رکو ک ددع جاق نس هزایکراقوب

 هرس ندزبرکاو رولوا نکناق یکبا ك زس نمددع هسدارولک من مزب رک رب
 رلددیدزروا وایواس هدددع هساردیک لار

 نانتشار ز شعا شد رلنلوا ه دیعاشاو ی دی رادلوا هدراقوب تاوجا (

 ند دنرولوا نعض درد نال قاب ندشب بواو هرکس هال دز یک یسدرب

 ررولوا یا تولوا یوا هد ددع هاک هشد یس زر ||

 هرژواتیفصذ شعاراو یرلهک رس هبقرکسهدینسدر كله ییا ناجا )
 مهر دووزآر و فرظ هما ندنراینس د شوب یکیاهکو ب لاحرلید ادا رع كے ا ےھت ژ

 شعارولاهکرمس هسیق شا یس رر وهکر سهسیق جوا یسیر كنتسد بویلوا

 را دا هلمجو یی رلنوب
 رر دلوط تودل اش وا هب یسدكلهبیق حوا ETE هدر کسا دا تاوطا ۱

 ی قسد كل هیق حوا هن در ورک ود هنعا كت سد تالهیق شب یاو

 بواوط تال دید شد هدق دتلاشو هب سد تالدسیف شب رازکت توری دلوط |

 یییسدشلوط تالیف شدوروااق هک رس هقرهدنگا كنيتسد كالهیق حوا |

 قسد تال هیق شب بودنا عارفا هیاق نالوا وا هکرمس هد نکس لصالاق

 س هکر مس هور نالوا شالاققا هدینسد تال هی حب وا هدق داف یه

 ی قسد كلود حوا جد هعفدرب هدعب و روق هنشا كاا سد تالیف

 قلوا هيد ردرد هر وسلا ىلع هدقدب ود هب ید تللهیق شب ث ور داوط

 رولوا شاوا لصاح میسقت هرزوا

 هرما ن دیا سبح یا یسیرب كص نالوا سوبح هدنادنز هتکن ) :
 هد ق دک ن وکر یک هارو ارد مانا كنس رتعااب هکشهردنوک رخ |

 سا نزا هلن هدا ول و رهک نوکرب ندمآلتاو تعشم ردود ندم

 ییا جارخاو وقع ندب ندرح بولوارتاتمندهدافاوب رهارد رق ۱

 ( هک )



1 ( ۲۷ ) 
 اتنا تن تست فسخ تستی زا تا تستی ست تک سن سانت شات تن ترین فا تن نت تا ت

 ۱ هدنرتکدر واداتواوا طلسم رلکتس هدننوک زاب هدوعسم ناطاس تاک )

 | كی مار لنلط ندادن یدبدر دیه راو لع ناسیلوا کلبسهد اند اش
 رواو كس هد وا .هتسا رولوا هدز تک | کما هر ره بور و تاوج

 | كنهدعاقوودوعسم ناطلسهدک دید ریل وب د كنس هوار ولوا لح زاوا مدآرکا
 زا شراو مدآ حه هلرب هکر واوا نکهارب ز ردهابتشا یاح/ وا مقاو |

 مزوس نهدک دلیا در یاو لک طوبد نوسنلوب كن هداوواو نوناوا

 أ یصار ه-سدا روتلوا تب ومع هک هنر اکب ندنورط كيا طبس هوا نهج

 | یدید تردا تافلکم هنزساکب هبسا رام یرغوط منی مب مرواوا

 || ناطتسو را دابا رارفو لوف ود مرر و نوتلا كس نوا اکس مد ناطاس

E eSند رهش  E 
 ٠ هلحرب قج هسیم هلوا نکم یسععاب قانا كداز یدآ اعقاوو رابدتیک جرف
 رکاسعوا راو یدتا فوت ںوکح ینانع كنب ۔١ ناطا۔رل ب در وط توراو

 غا یدلوا اد رلکنس ندفرط ترد و
 سروس وو و وک یک دععا قاا كناسدا یساروب شا بورغاح

 | لکد هداز یمداو یار رکا ه دژباوح كط ,دک دید راو كس ردقن

 : دن روس تاکیلط یدریو باوحود مهدازیدآ نب اعل هدمح نک هساا

 - یداباناسحا یتوتلا كنوا یکیدالب ادعو تواوا نادنخ ناطلس

 ۰ هنر هدلب بولآ ند طعم کم یدوسالارع> ید هفناطهطمارق تاکح )

 | تولوا لفن هال هن هدئس هنس زوفط زوتوا زویحوا یدبا رادع لقت

 ۱ بواب هقل>ر نیما هدر مهرد ق ناسە زو یدی لب حوا

 | نکیاعولقمدوسالارجهکرید یار مفانن دج یدنلوا عضوو دش هنءقوم
 مظع ی و ویدا اب تا لع راس و ی ددا هدتشاب رکا قله ایس ہدتا تفد

 : یدبا راو ردف کیک لو نعد ع ارذ

 || هلودلارصات نمرا هقراطد ضد هد رات یکنایللا زویحوا تراکح )

 | شب نواو رایدبا لصتم هنب ژرپ یرب هکیدردنوک هسیک یکیا هنادج ن |
 هندی منخب تنسکما:بیلوا نزن ددفرط:نلب یزافاصتلا یدک تشک 4
 1 یرله هصوصو یرلءا لو و یرل,تب>آ یدیا راو یدععمو ییوکو نط ۱

 اا ها كل رجوی ساروا ندر تک نسب کا
 یداراو اا ییاویا یکیاو یزرءوا يکياو یلوق یکیا |ا

LTE SEES SEES Sa ۲۰۱ اتاق VR LE N RENEE NR ESE STE: 



 Eek E مرد iS رکوول هدنس دعس الا | انالوماب هک دروک

 ندع” مع هدک هد نسرو:ڈود نولوا بھ ہ دن هداوت لرل رار ۈ لوب هلا

 هدرط اخ هکر هللاو | وال بورشود یبلع۶ هله مدت فو> هلي سهدادز تودیک

 هلاس> ۱ كن الاد قح بود عهدنراکدا ی قود دمظل ینا یداک نوعصعر ر

 (رعشر) مدوفوا بعءرد یت یکیاوب
 ۶ معلا هاب س اسلا رک دت ٭ هج را نس ا لب هلا

 ٭ ےحرلادہع لطاذلاذیهنم * افن تعج دق ام اک ٭

 : نس ةقناس تیک تودبا ET زا یراتد ون لضاف صاف

 كنا فبيه لضاف یصاف رکا هکرید موح رع یدفص ی دلبآ عطف

 یس هرطاخ ه ن دنفج هلوا تنیه هساوا شعا نه ذ قرص هنفیعصا

 ردنده-فافا بیارع یروهط هلمج و و كت و ی دنا رولوا هدنرب

 (مطن) (یرعلا ءالعلا وبا لاق )

 | ٭ ماهوا رطاوخ مدعا مل تغاذا # لس لک قنا وکشا ها ىلا # |
 ۸۶ مالحا تاغضاومغارمخ ناک ناو # عقاو كشالوفا د ناک ناف + |

 عدول وا دیش ره قم هکم رجا تراکش هال وم ترضح ن یسانعم (

 اؤر مکیدروک لوارکا زلوا مدعم بوقیج ند ذ ماهواو رطاوخ هدنقو |

 مالحا ٹاغضا هوا رواوا رخ رکا ردا رو رمسحش هوار واوا رمش

 رولوا

 ا و ی نج ساع نادارمش تام 1
 نام ما اب ییهناتسم تیقیک ںودا فصو یرج هلا كس نالف نس

 ا یاو یرج فاصوا یددا لهسلوا شععا رخ ترش نسرکا نسل

 مزال قءهروادح اکس هدنروصو كدبا نم هل قناشو لاح رانا

 هد اب و هسا ردبا نیما ندنیضف نب نی ولا ما رکا | هشاکع یدد یداک :

 رماا هدک درو تصخرود لوا نیما ندش ه-فیلخ ههید ملیوس ی ءاوح |

 مکیدلیوس هدم رعش و دنه یصو راندیاسو ی دارشو كارش مع عد نم هوا

 TE یییداوا ندل,ف تایقود یک زن کد دروب رازوس

 ا زوس ه-علخ ی دهم یدد کی دل ندن نیل وا قفاوم هرم الاس

 یدلبا ما و ل ا

( E ) 
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 تام تام سس

 تهاذ هود ول اه جد موج رص ماصع ی >اص یسهیاح یاحیح راردبا

 مان هرط ۹۱ نر ماما نکل رد ٤د ااش لتقف دنس هیشاح واوا

 شب شع .دنشراب قلاق رف زو تلا كبجاح نایحاص هیفاک هد شاتک

 تافو هد درردنکس ۱ قو ؟ یکتا روا كلا وش هروک ذم EL نکنا هدنشاب

 نیا نالوا ںی ۾ ریصعتسم ةو ه دنروصو ردنا رب رګ کید تا
 اج نا ناوم a3 اک تحاح

 ۱ ملعا هللاو ل دا اض:وا ن وا ی رع كج

 لاخلا هفته

 باب را نوهت بوتلوا لاوس ن دن لا یا نیا نس ( هتکن )

 ۵ اجو لو تحاص تواوا مور کا نافرعو ملع

 نکل ردهدنرب رک زوس درس و مجد ۵ زر رواوا ناماسو تور لتا

 سس و ۳ هدلاعوب یراعمو ناد لها ارز رک ۰س روارا یلیلق هدلیلو رس

 لها نالوا هد رااهاح رکا رکسرونارا لور لها نالو ل اياق هداند هدرلنا

 لها یهرااو هام ف وا ۵ درلتا رک هسشا نهد فرسص ه>اسحا

 هاف صم Xia بولد 7 تور هداب 5 ندرهدنامردو زحام نالوا 3 ربع

 ES مزال تَعا دادعت یزو کافر طو |[ رب اعهاو رد شەر و باوج

 هدنرلحما تویلوا نددح اتحا تارا یسهفاکو ردنکم یط ءص كن راد دع

 هدیرلب تبوشود هدافتعا ول قلح نکن ردراو ید یورو هافر تبحاص

 ناردعم لحالاو قزرلاو رد وار و مس

 ۳۹۷ ک وا كن هناخرب ىدا زدیک هدلولیسار كنسرپ توه ڈو راکعبط ٤ تیاکح (

 ۱ ةد كس 0 .Î od ااا ر دکن یه راج ی حاص دز هدودا رحوا

 كم رح نام هک هی ندحراخ کودک کو دادا ی مذسوا مر دزود

 سو3 هدک دک یادتعا لب >> یراطتا یدلوا رطنم بوروطوا هدنسوبف

 طہا سو ی هرزواقلوا قسلزب نادا كی کاک دد دز هک تودیا قد

 یدبد مهدیک علا ءهراو هدا

 یقیراچورو نقی بدحا هک ی راکد,د لضاف "یضاق ندایدا تباکح )
 هکر رد مراکلاوبا دیعس یضاق یدیا مدار لکشلا ةب وجا ةماقلا رصقو
 دعا هکر دا راو ۵ دنک وا مدراو هتناب تالصاو ر ق نار

 راج روتوپ هلا ی تكنضاق ن ىدا حوععو ی یرکا یک یسودنک

 رب هلو یب 29 "یصاد مشلاط دم و لند 9هدکب ب واشود یتعفاوم



۲ ۲۱۶ | 

 قحوحر هدنرلگاو ید,ار ردبالک ! اروشبوروطوامدآ حاقرب تاکح)

 رد روصولد ن سروعا نوع یدلشا دا هد اکا یان ! قحوحید.اراو

 رلیدبد نسوغوص تساربص زار هد یدقاب یمرغا قاصح كيا روش

 یدروبا وجود مهدبا رص لصد نبر کس رویعا رص زس
 هاوه نکا را رد هدارعک هللا یکهرب رفعج دیشرلا نراه تیاکح)

 ندوة راق ید راروژاب وس هل رر وند ۍراغت رومغد ا هلکلک قانوغزوب

 یراغاب زو گا دیشرلا نوراهید-ا روهط ناوحر هلا یراجرو نوتزارب

 ندناب وج بوراورذ هج یدتنا رها هرفءه> و د تبا لاؤ «ندنابوج وش یا
 5 E نار شد بوقوص هثسارا یف كراج نیرالآ هدفدروص
 كراجو قفح هكا روکا نسرفعج یدر ورخ ود قح هیکات ه رکصت

 نیایصخ كراج ید نایوحو فاشکتسا ندنایوجو دل دنا قرف ندنسهرن

 هیجوتبولد "راب هسیارواوا هتروصوشراغاب روعا هی ارولوا هلئروصوش
 هک رک تعاس مرا رل دنیک هفرطو نایرحو هفرطرراتا یدلیا
 وس ا نور هو یدلوانا ور رالي باس تو ساب هغعاناراب مس

 هجرد ار

 قح هیم 2ا زو زو نس رتهجاب بواوا نڏعم ندروعابو

 یال رطساو نایوح رم مر مدنفا ر هعح هد دریک هلاح هن قاب دید

 نود در دن نخ فس ته" گی دریک هنت وای وبه هرکصادق دلوا یییص>لراج

 في ات باتکرپ هدن اه ملع یسوسط ربصت هک رد هرومشم هیاکح (هنکن)

 1 دالا ضرع دبحاحنا یس هحاوخ كالا مصعتسم هددادعن تودا

 ۲2 قلور تندسک قوح هوا رول و ترهشرکا روسک ذم تاجک

 هوص كنوو شغادب هلجد یروک ذم باتک بجاح نبا هللا عز یغجهلوا
 یسو-ط رضا و بول ان یاهتیل مهشوا لا هادص نالوا رهاظ هدک دشود

 ندسو-ط یخدلوا شهروصود نسرواوا ندرادد یننف شوردیا هب

 ےئعا شوم ارف هدعهناخ هشید زون و كتس یفهدنناو حول د مرولوا

 ینعلاط باغ كنوک الههلبا یتوق موج ملعو تدوع نداروا یسوطریصتوید
 روهشم هدقافا هلا كرح هنرزوا ممصعتسم دادغب دعیاخ یوق رح نولوت

 روتک ةن ندرکو تسد یح احنا روا وا بیس هنروهظ کن هعقو نالوا

 مدروتک یزو ول هتشا نوساوا رو ذعم بور و مال تس هحاحنا هدنراکد

 دافتعاهرزواقلوا ینا وم كن هیفاک بحاحنا نانلوارک ذ هد هناسفاوو شعد

 رب سس سا سس سا

 ( زردا )



 سس سس 1110306152321۳۳۲۳۹۴ت تک هاو

 رد راو یش RET هدننب نوها هک من هر بورغاح قیراد هنن بیعع رد

 نسا ھر کد ندنعا هدک د رو باوج ولد نوتلاك ع راد هنن رخ ںوروص ولد

 1 ردنا تد افک هفلح رح لو ردو هب هکراو هب هو ره هر ۳ تا ا ۱

 ۱ هلا اغ ءا 7 لوا ف اتشسا اک نالوا ی او ك وا ادعام تورو

 ۱ هللاودنت هدک -2ا تعءرع هج یرلت رطح رام نا هللا درع تیاکح)

 یرلقدلا هن رلناب نوعا یتیلحرخ لو كرلنا هسیا ردیک مدآ ردقن ره رار

 قاچ اص بود م رغ هقدب هتشب نیر رهو بولا ندن رللا نیل هعفا
 یھ رش 27 توراو ید ردنا ۳4 هو ودنص رو رب رک هن ر زوا ییسا

 1 لاوس ندنساعفر هد هروث» دن دم درو دهرکم کم رک هدنراک دعا ادا

 : س هد اک كن اب اده ی رلک دتا دارم قلا ن وے رال ا عو لها بودا

 ھن رلذطوو یدا رردنوک مد تا ای تاس نک نده ررط یاو زا اشا

 EN بویه ر یک هنر هز ا هد را لوا یخ وور هد رلود راو

 تور اورج ٥ E مه نالوا هد دّرص و ردنا ها بی ور هرلنا دن ۳

 قاب هلا ماش ۲ سر د كل رام ن هرلا دمع تیاکح )

 : ردنا لکل ما عط یّسیا 9 ناب اعاد یس هد اط یک دو یسلر ندراتوا

 : کلا یرالت اس ی یزلپ ا تک درداتسافک ی سولف راکو

 لک ۱ هاو ةعطإو ك ر كرلزا مدرو اص راردنا لکا كا هلا لود

 یدروب تساالطعا مه ردنوآ اکاو ردنود یلداسوش

 ردلصا یک ارس يان هرو اعم تر ّوح ندک رام ق هلن د-دعتداکح)

 کارا وت نیک هللاو هدن راف درو صو درداضفا یز زءاا دبع ن رع هسخول

 هلا یرلتضح ملسو هلع هللا یلص هللا ل ور هنروب کلر هب واسم ترصح

 هو اعهرد وا ريح تاق كس ند "رز علاد عن رع ر دذ مرک ها یل دلږاربارب

 هدن راتلود فلاح كن رلترمّوح و هلو هللا لص هننا لوسر هنع هللا یصر

 هر واعم تر صح هدفدروب ودچ نلهللا 2 نرضح لواو یدلیق زا

 را درو یدبد دج ا كلانبر



۲2۳9۰ ( 

 | الب هدک دید ردیم زب اح قایق زا هدنس هقرا كن ههاوخ یعب كکت اس

 | كکت اح اب یدربو باوج ولد ردق وت سا, هدنروص یو دلّوا تس دبا
 هسا رواوا رار هلا لدع ده اش یکلا هدن رلکدد زد ا دا مش

 یدرب و باوج ورد رد "راج
 زومشع هلکفمد همره نا یندلا یرهشلا لس نب یلع ن مهاربا تیاکح) |
 با وا التبم هرج برشو رد -ثلوا یسارمنلا حش كتل امزو رد رع اش |
 ن نیم لا ما اب بودیا تب اکش هپ هفیلخ روصت» یدیا نم هل وا زسا |

 هسا ر ات وط س و رس هت دم لاو یب هک تفو هن ره م رغم هیارش

 هدد او هب هن دم لاو یدللف مفاط ندکع کوک رودد ادح ترمط

 كر لدح ر ند هیهلا دو د> روصتء یدید رک روس ناس>ا هار صار
 وا

 "لاو هدو دا وا دنم اجر رارکب ودا روا رکشا هلرادت هلیح رب هیت ول
 ۱ نیم ولار هدک درد مرولب هر هما U صا هلا تھک هن نوعسمت

 روک سود رس اکس ی هم ره نا هکید زا هل ېجو لوش هر ه دم

 ھت روض > كس یتا بو دنا ترض یعرش دح كنک اد ناسکس اک | هدنرکد

 ۱۳ ام ها سا هدف تای تک درو هود
 هدن رلود رغوا هن رزوا راسبع یدنا رواق رش ود هدن راقاق وس هندم

 یدبار ردیک رک بولد كح هدا ارمخا ےک هکنک د زو 7 د ناس

 دفن رش مح یرلت رطح یلاصت هلا هجر كرا لا ن هللا دبع تیاکح)

 نالوا هدن رانا هدن رلذ د راو هب ه دلی رب ه دهد رط,یاسا توددآ تان

 هب هل رم نس هش ال كش وڌ ه دق دل وا ك اله سوق رب ن د رلش و

 مرا دبع بو درا یداص هب ھار ص یرللو نکا راعیح ندرهشورولبدیآ 1

 رکندنناب ت لد نم توآاق هب ورک ندنس ابقفر اضتفال ابیرلت میخ

 دخا ند هل ACE هد مكشوف توعیح ند هلاځ ر یسب زر ارق نکیا

 هنس ودنک هدک د روک یرلت رطح رام ا هللا دبع ین ویو یدلبا ٍ

 سس هش ال ك شوفو یتیفیک و لاح ندرق بواوا ضراع هوظع مش |
 مشادنرف رفرب رکید من ون هدک دل ااص ةتساو لا وسیتفب دلا نوڪ ند هله |

 فلام همیش رب هعند ندم رازاوش نالوا هد را م.و زرراوا هد هن اځ وش

 رد ی ر كا اظیدپا مدا رب رادلام مردی ردشلوا لاللح هتيم هز رک د

 یربت رضح كرابلا ی هللا د ع یدید یدتا ذ-خا نا امو لستف ئارم

SAE BE 



۱ ( ۲۶۱ ) 
 تست 7

 هنوع د كایعاد ندا ت وعد هعذد شب هذن وک ینا مدد رولوا لص

 هدامرب هقشب قااق ندناب كنهناوط- اون یدید رداکد نکم كماعا تباجا

 هع وب نیب زار طح, لادا قح مدیدرارا هداروب رلنارا نس هکر وطوا
 نوحما كفن ناب یدید م ہےدااق ندا .Aes ورن در هاس

 اعا هللا ی مکا دک هرب 9 هزلآ و ن هدناوح مدد نسم: 74 فو>

 ا هاب تدس نا ید یدید مد9رو الصا ند شر هش ندنراترضح

 رخ نس مدید لدتا لا۴ یب هکنوسننا تجر اکس یا هلل مهقلاق لصن

 دقراط نب هکمسا ندیلان هللا نالوا مولا شرءلا بر ن نسراقلاق هليا

 سا ن دیعس هکرابدروب یرلترمضح نږ اعلا نیز یدید نسردنونوا
 ا یدااو ن کللاو هنسر هد نهرزوا مزب قراط هللاو مدنیک ندنناب

 هندم بواوا لرعه اتقو یدک هب طاخ هلو یدعارکذ نیراترمضحدیعس
 نکا رک ود وص هلا یالغ هدقدراو هیارق یداو هد هل> شا هرهرونم

 نر لاسو د نب مساقو نیسطان یلع مد كسعا كح و بواک هنب رطاخ

 نی دیعس هدنرادنع كرلنا نم یدع>هراق مزو هدنرانأب كن هلس یاو هللا درع

 لوا هلاو مدیا ۳ نیک هود د ج وا ولد م ردنا لتف هسلا یک یبس سلا

 اا ر "عطا ود مدیا 0 تعاس و نا توی هم طاخو رب ندتف و

 هلب وس م یدىد نساهم رر و ندا هک وسر وس اک مدنقا یالغدنکب دنا

 ودنک یش ییدد رود دارم هدکف> كنس كنب رلث رطح یلاسعل هللا هج! د

 ۵ د شم ر دن و وا کا یصوصخ وب هکر د ول رمسخ نادک دارم

 یدد لوا دازا بودا فاصلا

 لاّوسیر ند هو هه ن سابا یصاق نالوا قانا روہشم هلا اک د تیاکح)

 هل قلخ وب عد ید د ( نوت وع و سا شادلاوت تم تح )هلو اباد بودا
 ره هسلا یا زد کنون هنس اسلج سانا رک تافوو رارغوط ر دف هئامز

 هاوا ردا هباوج یسب رب ندرللوا ساجاب رضاح یدتافیلکت ودزکب ربو
 یلاها تالح یا هک ات ییساتتو دلاوت كقلخ بورو باوح یسودنک هدقدم
 رولوا یم یدل سان هد دل وا ماع رروس ها وا ما یس هردهدو هدو دو٥

 یدید زب هدنرلقدلوا ما هسیارلعح هلو ارا دم نج له او تج لها نعل ید د

 یدا ندمالعا دا ندنسلاها هدوک شعالا ناره ن نانی تاک )

 یس ودا بوا وا یولعم كن هلج یردق تل الح هداضفو ۶

 بودا لاوس كن اح د واد ندهیلا راشم ماها یدنا لئام هناطاو حان

۳( 



) ۲:۰ ) 

 1 ردکسشع و لوا نکل ردکثمروک لس هدک درد مدعروک مث هداز ندس 5

 1 ك لوا سوواطنا لةو اریسآ ید:د رارد دماجچ نا کی ییارعا یدد

 هرورسضلا هلکع اح ال اود ین2 ط الا هلا تاس اینا ر عاید ید تیک نداروش

 ندرب هلکعتود هری یرب كنامروخ نکر ولا یارعاو یدرو امروخ هناد حوا
 قار یامروخ لوا دوس الا وا هدنکب دیس ا یسادر 2 روت تور دااو

 ردغ,ظد زو نالوا هدنرزوا كا 8 دادر تک, داس یرزوا گر 0 رز

 هدکد ید مدر دلاق تار نوعا مکیدعا دا معیار هر اط, یارعایدید

 نوکر یدلیا باوجود نستا كرت هب دسعک لکد هناطیش ینا نس هللاوال
 یسوع ر عا ی٣د رشدوسالاوباو یدرل و-زوس هنعالوو كەوا« تروح

 دوس)اوبا هدقدنوطقئرول هللاا هرواعم ترصح ندد دلوا رم اک

 هضرزوا مر نس ەك کما دام توروا شب كد كن هب واعم ترمعح هللا

 ETE كعاربص هن-س هر داګ لرلراس >۱ رف وڈ یزرغا نسلاوو هل ساب

 ی لود

 ن كاللا دبع ۳ یرلترضح ندناعلانز نیسان لع تیاکح )

 ییهسیک ۲ قراط ندنسلاوم ك منع هللایحر ناعع تر تح ناور

 هم ی a, kad ع 5 را ا هز ۶2 فان ر

 را رلیدتبا تیاجاهدرلنمدید لهراو ةة الام a 1 وشرار

 :درکیگ او یدتروطواهدنلا یر دروم الس ںوراو هنفرط ك مو توکل اق

 یلرلصا تور و باوح درج 3 مسأق 3 درد رد کل بسا ی کورس

 EEE TT ارزردش لوا فرطر لکت كغك هالو ندسسم ن لوس هللا

 بضعغقراط ی ددد زعرا تۇراق نددج الص اںو دا مانلا یغمروطوا

 اج مند بودیا
 سلا هدنرگیدتشوایبوب ید راع هعود حواود مردبالتق یتا هللاومردبا

 هکهدروک توراو ° لكم هدر دق)او نداروا تیاهت بر واقیط هرگساب

 هداروادو راو هب a هار عن دارو نالوا ق دال ىد" نوع | كنس هلباهدانا

 لتفینا هللاو مر د.ا لتق ینآ هللاو نوهگیدتبا ضارعاندعس

 یراب هجر و باوج ولد عهدیک لصذ مدعا تان ههر عنب مدیدردگع !تءاقا

 لاح ماجا مل هروک لبا اهتحا بوراو دن ریه كن رب ندگناوخاهسیارلو اج

 8 لص ر



(۳۹ 
 عن سسسسس

 هکر دنداگو نوسنلوا ق-اعاکا هک ردقوب ب وبحر قفاوم هب واطءو
 یداسک ردقوت بوتاوا تنایخ اکا هش نکیا زنا تبغرو لا یک یرعش

 ( تن ) ردمشع ادا ممد رب نوع مه وب رعد رار دات ورس نکیا راو

 + اهب كدنا لاک قوج یزرسرخ * مدمروک (اسل ) هفشد ندرمش #

 هسوک یک ودنا لید كنیطر ی هکر درعاش قدزرف باک )
 وه و ح دم ک كعلخ وب تولک کک نوکر ردشهاعا لعگ

 ندشفالا نس مدید منب لب یدید نیسم یدزرف نالآ یی رللامو ندیا
 لدخار هدخراخ نوح ت رازوک یدبد نس هدا فک رد هتنرول

 یدرب و باوجود نوعا كعا OSE یکسش ار زاد هدلدروص ود

 ییابحا هل دص صا رعل هب ی یسهحور لا هلطن یخ تیاکح (

 عع هاب هدقدلوا راس و كتو توعسو كنس ني سەرو روک ی اقدصاو

 دیه دلوا زدم وات سا ر ارز ردندنرلهرک لاک كماحا مب یراروط و ۱

 یهر یدندررعا بوعگ هاب ول یرو راک هدنلاح ری تواک هدف

 هالوع رادعم كابحاص س حوا ةکنعد ناو ی تاللادع تاکخ (

 هژاعع E ییدلک ندنفرط ا د_؛لوع ن زت ا توتکم زدا تل الو

 ەك کت م ردنوک هده

 تخورف کلم یدسا 2 ییسهاخ E دزوطوا دوسالاوبلا تیاکح (

 یدنارد م دناص یلوشموق هکلب مدماص یلزم نب ہرا د نشا
 1 هسلار داد دعا سم ارا اغ زر رکاو یدا ك٤ تاغ دوسالاواو

 هزات توروطوا هدنهاک دن یس هلاخ نوکر یدیارید زرواوا رب ندرلنا |
 شخلبوسوت هدنباوج دوسالاوبا یدرپو مالس بودکیبارعارب نکیارب امرخ
 ردعساواهد قرط هقراهدک دد عدهرک هک هنا كنسیارعا یدند زد هکر

 ولد ی دناب ندموق قاخم مرلقانا یارعا یدددراو كشدا هر هكدا م:

 ماعطا کت یارعا یدر و باوجود تنا لو سل رژوا هدک دشا ماخرت سا

 هل ضفرکا ردنا لکارلابع هدو زردنا کار هد راو كشر ك ەدىا

 ییارعا ی داد زر رپ و کت نسازسو قحا هدان ر قد نس هسا زولاق

 زا تک کم کت ۳



) ۲۳۸ ( 

 ۲۵ اضاحهدک دید نسبساوا فصب»هلل اج ن وراق چا و نس تراک ااا
 نیویدید(یدنع لع لعهتتوا ۱ا)لوا E لوا فصو هلبلاح كنآ

 اوج كنرابا وا رلدلوامطاح یدید مرد ( ېر لصد نم اذه)

 رل دا ناسا
 هدا وا دلک ها رومط ۵.ط رضاضقزا ندرف رب هددافز هل تاکح)

 هط رض كنيلک یس هک فانز هلت مط یل یوز نوجا قم الات
 ههفدینارب هدلاحینیدلوا هل وب هج دیدار نکب دید ردنکر  هبهناخ یسا
 لمک هتک ر ردل وا ل ص لرامز هنگ دید ع دگح ۵ه-ط رص

 ۱ یدر و باوج ولد ردق وب

 هدک دتنا عاتسا ینکیدلما نننكمدآرپ توصلا هبرکیسبر تيکح تیاکعب)
 ۱ ول یکا ارد ا تل الد ه وغ كب اسا یسادص كش و اب تن اہک لها

 ۱ یدید رولوا ناهرب هتنافو كشومابیمهمغل كنبتفموب هسیا عقاو یرازوس
 یملاق یک يکيدتا تاکسا كفح وحرب ن هکر ید ملکتم طایخ تاکح 7

 هر واسعء ترص>ح بولک اکب نوک رب قحوح لوا ردنتماعا E ےگ

 كدزب ىٰلغوا د ۳ رس یر جدیت تل 5 یدد ید 2 هد

 ندا تیک هد رب مدد مردنآ تا هدب رب یدید رد د كمال هد

 كن رر طح هر واعم اک مد د مردیا تنا داكا یدد سرد هیدن هست

 ریعفدیعوب م دم هول باوج هدنندروصوبد یدیا یفوب قبحت هد زر ییوا
 :ترصح هکارب ز رک مزال قلوا تاکتعاو طرح هدول هکهربد رجاع بیل

 عوقولا لو هتناح ییدتا هرکص) دنافو ود 12 زا لیعوا هر واعم

 لب واعم ت روح ی رد یتعلم ییدتا دب رب رکا ید شد ففاو

 ردنا کا بودا یر 5 ید یردب ی ۳ ساوا سکا هدا ےک

 ( مظ ) ( ردندنراعشا كاملا دحوا) یدیا

 9 قیام اواو یا ولا بت 3 هرورض تاق رحشلا تکی اولا ٭
 * قشعپ محلء الو ل اولا هنم ۶# ىك رر عرک الف رابدلا تلخ #
 # قرسيو داسکلاعمدیف ناو ۶# ىرتشيال هلا بما#لا نمو #

 ج هوررصض هکم دن درد داد لدتا 7 کم وس رعشس نساکب یسانعم ۱(

 یسود كرلیبس یعل كنعاو و یعاود ندا قیوشت هک وس روش ارب ز مدنیا

 نزن ام و تاب

 ) هر ولطءو (



) ۲۳۷ ( 

 رگیانج مدیا داوا(: شعاعا لئاژ مر ت ن رکا هدنناوح دنا ینا یدید

 یدید "رهن دیا م هلوا یسلاو ناسارخ

 نوعت دجج ااا کا ن ې یدبا رلغا نوک رب هنيدع ن نیس تااکح )

 نده ا اس ر ترضح باجا ن هدنناوج یدد نس رویلغا

 بواوا ناب رک هل دلوا التم هکتیحاصم كل زوالثم كنس بودا تقرافم

 هلع هللا یلص هللا لوسر باتا هدن روص وب ی هقید م ردپا فسا
 سلحم كن رات مضح ذیصلا یزا هیلع تلاسر ملقا ناطاس كلسو

 كز باقا لتس یرللوا راتفرک هکتسلاخحم كتس نول را ندنرالاع
 یک یدد ردیطعا ندّصء كد دا وا الت هر بول وا ادج ندو

 هلا هجر نیس یباوج وب ندننبدلوا نسلا تیدح ءدنفو لوا مکا نب

 اكس تفو نانظاس هدنیفن دم ردا نط مالغاب هدک دّتشلا یرلت لک

 یدید ردمح هلوا ج اش

 نس روس هدابز كپ یی لولهب اب هل ولهب نوک رب دیشزا نوراه تیاکح)
 نررکا یدربو باوجود مروس یتا هوا ررو وط ین راق کر ه هلیسع د

 یدید زاوا تب بیس هریو هدک دید سم روس بم هساررویوط یک راق كس |
 قدی لاک هدن شف یخ ودار ر لاتجو نفخ عام تیعا

 رعاشرب ندنسس ام.دن هک دبا لاج یتس هقن كنه ارس نالوا هدئس هقرآ
 (تس) یدوفوا قد وب ههادیلاب

 9۶ ناراوعم مار رد نهرب یدرک. كاج هنس 3۴

 ۶ ناراکمش یور ر سودرف نزور یدوشک #٭

 مقیدناناوب هدا لوا ںواوا نوت ترا ندب وشا هلا یوم هدارگب

 رد ثعلب وس هدا ګر وک ذم تساعف او یدابا شع هر وک ذم ر عاش ین ایش او یتا وا
 لوا یدید روتک توآ ول مدآ والعع 7 کن ج اح یسا ر ریما تاکح)

 هدک درد كدلس ندن نفي دلوا لقاع كمدآ وب نس یدرونک لا اکا ید ۱

 قوم اب هدن ران وک شاقو نک رج اشک هیییوات وک زا مدآ ول هک مدروک |

 یدید مدا لالد:تسا ندنا ید دل وا لقاعردا سسلت تالع وک ندن رب

 هدنشایو هب اوغرا دمح هدن رزوا تاللا دع ن ديل ولا ن ساء تاکح)

 ہدلاح یعبدلوا یزات بساواتخر نوا هدنناررزو هبهذم هب رمصم هماع

 تواک تسار كاا دبع ن همس یسع نک ر دیک نوقیح ندنغ انوق
E E ESIC Eو۲ ۳و  



) ۲۳۹ ۱ 

 ۱ ا ا ال

 یدد مدلک هرگنابو مدلوا یضار و رس

 لحر ر رکد نالوا هده اج یدریک هم اج ناوهص ن اغ تاکح)

 الج رب نیو كادي أدب هنلظوا نوا مفت هدلاخ ینتح اصفو تفالب
 ارگ دید یدل 8 یدعش دا ۳ ول 5 ردزوس ر وا دل اخاب هرکص تولد

 ارز یدد زده اا قلخ تایژاو لها ادع نقح نوا زوس وب لات

 كاد هلا عذر د روح كح هرد كح ۳۸ ك د هدر> تاک ید رد>

 یدتا طلغ بود الجر

 ولدردن كسا هسا رب نال کاک تلاا دبع ےلسم حاف دطاع تاکح)

 ولد نس ولغ وا كد یدد هللا دع ه] رف كن هلمم لاد هدقد روص

 لاععنا هنطاغ كفش رح یدد نح را دمع نا ل رک كرون هذنا اوس

 تت هد رلةد راب نوکا كکودو یدلبا صا سجلوا ترص تودا

 3y ےک هلم اره رکا ق رح ول J" كیآ 25 ناسم یدد ها سل هل.

 یدد یدا ردا طایسلا تڪ یدیسلوا شلوا كعا

 هذن رو صح كن رثت رساح> اههنع هللا یر سامع 1 هللا لع تاکح)

 یرلت ریصح هللا دہع هدک یا اطح و نطهدنم الک رنک | بودیا یلکت لجررپ

 یداوا هن یس رک ر کشت وفد رد یدلبادازابورغاح سو رب ندنرامالغ

 یدىد مدعادازآ 1 رکشد هنکب دنا وک طاغ یک كنس ین ق باتج هدنلاوس ود

 ( نينا ) بور و باوج یسی ربهدنلاؤس وید ( مولاام ) ماما یدیا شمل وا
 e ردمزال كعد ناشتا کا رداط> اوج نا سچا ماما یدد

 تودح هع ها صالسخ را ییگناسا هد صا لوا تویقوا و عو

 یدید رکیلک هیاروب نوی اما فی رش
 لاوسیس رب تال وصف ندن رلتمضح ههجو هللا مرک یلع ماما تباکح)

 هردکمبویههک یک یمابا كن منع هللا یضر نیتهش یم ابا ك رکتف الخ

 رابدرود نوجا یییدلوا ندرغاوعا مر تل تا

 ع رج دنهلا E او تولک تسار a دةنهلا یا زاس 5 رە تاکح)

 دابا لناژو داوا یکف ۳ نکا ن اد اف رس نس )1 وا ل ام ةتارك سم

 ( یدد )



۱ ) ۲۳۰ ) 
 >______عع______________

 ردتعم ن, نیلسلا یض اقا ی وز یدتا اوعد ولد نم روتک یم هقفن مب
 مب داوا ردتقم ندنب وب هک وبلاح مرویبدیا ق افنا هنو اخ وب ی٥ا دل وا
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 ترو# ول: نا وب روک هن نس مس ید رب و باوح ود روتسا یش

 مروبروتک بولا وص مکیدایب هل وا ردتعء ن ه دنا اویس ید روتسا هب

 بوا وک عرش یط اق یدی د رویتسا یکسما مغ دم هل وا ردتعهم ندنب وب

 یدلبا ناس>ا هیطع را دعم رب

 هدکد زوک .نک زدیک هدنرزوا بسا یّنلا راس هباسیسلا نا تباکح)

 مرا نکیامدآ نراو یسهیاد ا برا بور دلاق باع“ شا

 3۶ لق اهلاهرمع له الا هعفر > (لعفر اع لمس ال )ید د ردو و

 هدکد تبا هباشک یغیداو انو: رغب وید یلفااب هجا دانزقدزرف تیاکح)
 یی دتا فرص اوتو فب مت اکس تاک هدلا و ھم املا نا یا ہدتاوچ دابز

 یدید كدتا ها كب ا ی

 مدوحدم هل ون ردق هتفو هن قلح وب هی انیعلا ول ا رعاش قل لکوتم تاکح)

 زو-هط تءاساو ناسحا ند ارلب هجا NOES دد نس ردا

 یدرب و باوج ولد :e دتنا

 نمد و نوعا كعامل اعم غوا بو هتسخ نون اخ زوعح یاب

 شمرونزودهکحهئس ودنک و شیک هست باوایوئاخ ببطیدروتک

 یدد شات رک كمر و هن هج وقر یک هدلاو كنسو هناغواهدن کبد روک

 مزال هنس هن قه .زاو هب هحوق لزوعک شاوا هنسم شک دان وب لغوا

 لهاح یه, ناش زول یی ردق بببط نس بولک لاعفنا هنوتاخ هدک دید

 یدعارب دکن یلغوا وند

 حال فضای رک هزالرکیکیا لس لر رب ندا هدب رع هلا یوتاختباک=)
 ندا حالسصا ی 2 ےب هلکنا بود | ها راپ دید یک وب هسک ر كج هدبا

 یدلبا هی اشک ینلاوز تنکب ا نعل یدید یدتا تافو

 كنتس وق شعارابد راو هنن رابز كشعا تع ۳ ر نداللسعب تیاکح)

 هنس هناخ نامه هدک دروک یب هروک ذم تعاجج یدبا هدنرزوا قابا هدنکوا

 زن اغا لاوس پس كنکی خب ا>هلب وب ۍدقیج هت بویغلکاو یاد رک
 هم رح توحاق ند نس ندیکید رو دل | ۳ رظنلا ےہ ئر :

 ت ويد هلع دنا قوف ندمکی د ر وک هلیقدو هصمق ندزس ین روع مدرک

a aE E تنش تا 



) ۲۲۳۶ ( 

 0 مدعیح هارو نول سک ون یرادعم چ ارل دد دل دقبح نوح هراروا

 ۱ یدد مرواوا عشا ردو هر اعم هوا رولکم زال ممت>یرادقم مل مج کا

 . یدیا قف ر وق نعد ناسبج تباق یرکسع بح اص كرهشر تباکح)
 حالف ةلاعال هسا ردا حالع دیک ره هکرد ناو تیبط رود هدلب لواو

 تكنودع هلکع | موڪو دص ر هنرزوا هدلب لواو یدردنا تاقو توبم هلون

 ببیط ی نگشح تبحاص هدشناوح زل د| تروشم هللا ردنکسا هدناب يفد

 یدید زکی دبا شاج بحاص یزکینبطو
 نر اض رف هک رل و روب یرلت مضح هللا هجنر زب نعلا دبع ی رع تیاکح )

 هتنج اکیومدشل وا شع وب هدنما كن رالتاق ك متع ها یضرنیسخ ترضع

 كر اترمضح لسو هیلع یلات هللا لص مرک !لوسر هسنلوا مها وید لوا لخاد

 مد نخ هلرا لخاد هتتج نودبا ایح هل ذو ر روک نور دنا فداصتاکبیزوک
 هبا رافک نوصن هدر نالوا نادرکو زاعادند هیرا#وازغ تیاکح)
 ندراناو مملتب یتسب رب ج ندرلنا نهللاو هدنیاوج رلیدید نس زا هبراسح

 یدبد یدلوا لصاح ند هر توادع .هدرعلب طب یب هدیسا رب

 كن هدلب لوا تولوا لاو هپ هدلب ر ن دنع راد یر كس ارعا تیاکح )
 بلصو لتد یدروص ولدرگیدب ا هن یالسلا هيلع یسع هللا عج یسلدوه

 یرمس 2-۵ ده رب و نشد هک ات نکن دعا زارفا و راب دید دشا

 یدلبا سبح یراتدوم تولد م رایج ندنادنز

 رس هن رل ددر كموق لوا هللا ذخا ییراوخ ەد هفیلخروصمتداکح)

 رد رداپو مدعم هداز یسعتف ندن رلشاب رک اسع مکید ردت وک هرک رزوا

 مدرروک نس هقزا ا اد لکا را كنسنن جراوخ سر یدند رتسوک اک:
 یددد عهتسوکاکس یدعتن ولوا مطوبضم یصاعس نح مدم روک یبرازول

 هراس كح عار هک.دروک م دار ف 1 رک هدنن ورخ لا یل تاک )

 شع وق ها توراعیح ییحالس شاپ ه> غا یاو شروطوا جین

 ارغواهد هب راع هللا نشد زب تود: تضغ هر لوا زدنا تحناتسا

 یدبد نس رویجاق ندکنح تور و وا هدارو دکلاع ودنک لتس زرویش

 نادل دحاق ندک ل اتمم یس هل وعم ه را هشا ول ی رفمالا ااا تفرح

 یدلباما کاهش رح بولک هنشوخ كی رسک هذکد رو باوجوبد مدلواهدیسر

 ها تیاکش ندنجوز بولک تروع رب هنیروضح كح رمش یضاق تیاکح)
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 اجو ا٤ط اک ان تودیا عاج هم هدلاو مب ورد هنس قرق هح ولا

 دعفد رب اراضق هنس هب راج كن وب یدع مدعا ظوغ راهطا هوج ولا نم
 نيم ول اريمااب هللا نه لڪام ردیم اور كعد نوسالوا لو هلکع | عام

 هناغوا یه زاحو هب همالد ولا بودا هد دخ هدابز ندیکوا یدهم كحمد

 ربعااب همالد وارد م هرو هب راح یس و یلعا ندا کس ن ه رپ هلْسعاب

 ناوبهسخ وب ۸ هدا ظفح ضرالاو ءاعسلا نیب یی هراج لوا رکم نینعؤما

 نامز لوا هسا ردنا رکآ یدمم یدید ردا ید اکا ییکیدتا اکو ءثبخ

 كم ود ص توک هصو و ردا اضرا یب هم الد ولا نود مردنا لو

 | ی رش قیفش با رلشعا ارقا هدخامز ود هدنهح نتیمح یسادعا

 هس دعا اطم تاسدا كعلخ کا وصخ و ندنع داوا ند هردان بتک

 هللا رايد ورم كن دلا بطة هم الع ان ال ومو هتس> یو ندنعبداوایلیم

 رد رلشعا داسا هم وح ر ییاک نس هصق نالوا

 یداراو مع دص ر, هدلصوء هک ردیا لقن یی رب نداب دا یافرظ تیاکح)
 هدنعا تولکتوتکم نمنس هب وب نالوا هد دادغب لدا سل مهنوک رب

 رب رګ تدب و هلچجا هک یدیاراو مالعو باتعهلیا مظذومارغو قوش عاولا

 ) تس ) یدشعلوآ

 | # ایمتج نل نام ىلج ىلع # اشاک مدقلا دهع ميسا #
 || هدنامصلبح یکیا رب اب وک هک هل وشر کیدی اسوم ارف یع دق دهعزس (یسانعع)

 نی یدلوا لالا ح رشنم بورقوا یدغاک متسود لوا یک قدلوا عج
 مق دص هلی وس اکب تويعا افخا مرر و نع اکس راو م اوس رب ندنس مدتا

 ةد وشعم كنس یتههحاص كب وتک هول هکمدن دیدنی ود تا مک م رلب وس

 بوشالوط ندرادءارو کا اما مواسو یب اوا لاو هق را هوس را
 شلوااطخ رب هل وا عن هدنباوج مقیدص نشا هذغاوم هلبا راج یراج
 ناع*) لج اکیس هد ۳ عارصم یدد دلا مد ترش فا نس یدنا

 هد دنع بدا یاف رظ ارز مدا لالدتسا ندنل وق E دعا EE هرزوا

 ( رایخالاهضور نم)ردنرابعندنرالقکب ناجكنهب وو توبم نام" لبج

 ا ود ماتی رلب دنا ل اوس هلت رب نکا داوا یطاسقلا رکب وا تباکح)

 ۱ نس تب هکنوح ردلکد یقوم رالهاح لع كن داوا كنسوب یدرب و باوج |
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) ۲۳۲ ( 

 3 دکان فلا وری همالدوا ند رع مش یاف ۳ ی

 ن لیلع ر, هدک دت الاوت ندا نارآ < ردا داردولد یراق

 ام مک نواوا هاوهاکد مردبآ الو ءءسا ه زاحر ندا رج رجا بح اص

 تدوع ید ناراربح یدید عهلواتحار تواو ص)الخ ندزوگ میدلوا

 یوم دم الد وبا هدک دلک ندع> نیکعادعو هرزوا كلهرو هر راجرب هد

 هدیصدر 4 - ہےاس هط ساو دبع ما ی” ص ا 3 شرا نوراهو یداملا

 تودنآ نبر ی .o ےو نارریح یدال ۱ راطخا ےل دعو تو دلا دقت

 لاسرا هپ هم الدوا هلا: یرهاوجو لام عیج ییرراج هنسحرپ ندنسډر اوچ
 | هرم الد مایس 4ح هز ندنعب دممآ وب هدنسهزاخیب دم ال د وا مدانروتک اما ردا

 نوزع ومو یس ةدلا و تولک ده ال د غو اة دات او ردیک رودبو دام هل

  یساضر لرهدلاو ماعوا 22 یسدلاوردنا ات هتسا ندر تلس هاکمروک

0 
 هسا هره هلوس ةمال د هدک دندردنوک یکتوک ود نوک ناک هدنا لیصح

 كد طوا و: شالا راد روک هیراجرب هاا یدشا یسهدلاو داد عهدنا

 هلژا مارح هک هک ان هلب ا۶ یطو بونا ھاو د من تاکلام کس بورتک هتنابر دهد: تا

 لڳ هرزوا یی كس ردامهعالد ید در درر دم یساناافح هد اک: ةداکس لاو

 نبودی ا لاوس ندنعهج وز ن راحبولک یس انان هد دعرح هرسسظ تو ددا

 رزتسوک ی هطوا یی دلوا كه راح بول درد .د هطواوش هتشا جد یس هجوز

 ك دس اکسس هعالد وبا ردا ضار ءا هر راحهدک درمک هنا كة راح همال دونا

 بو ن اوح شعا ثاعدا هاوحرب نب 9 و كع: د ید اما یە وت

 ی اج هحوز سااوب همالد وا هدک درد نسزنساه«نسیدلو ۱ ما رد اد ندم

 رکب تسدیناغو راج ا رول نعل دلوا تا دم الد یلغوا هلیساوغا
 نيم ولا رعمااب كر ددا 2 ارف توروتک ھن روصح كەل یدھم نام

 ییهصق ود ردشماعا هنندلاو دلو رب هک, دتا شیار اکب هشبخ ناوب

 همالدوبارولوا یفاتسم هل. كم ت  ادیب یم OE أ نا ناکام فک

 نوسالوا لو تیا رما ود ی هدنخ ها بھن لوو كنسخود ۵ نیمد "ولارمم اب

 نینمآولاربما اب همالد ییخوا دک د د فمسلاو عطنااب عید ید ممر دنا عرفوبد

 قفصا شو روییافصا یمنهد یک كکیدتبا شوک یتلرادو تحك ماب

 ( هجولا )



۱ ( 65۲۳۱ 
 ۱تن سست سن سنت نسب تست ترا

 رد هد 4 بس روھ نسم رویم روک مدآ نجا یا ھر هدفد روص واد

 ید نام زر تو دنا توس نیش هد یدید رولت هلوا شال وا لکا هد

 راد ک تا ,a هزاثح ر هد راو دراو نیم ۵2 اار a د كدء.هر راب ونک

 هه درده ةسخ وب ردیعاص ات مدآ نالوا هدن وبان وب هنیفر نبش

 یراکدروتنک هربق ید | عاص مدم روک مدا قحاو لمحا ق تار .تنس ى

 یدد ام زدنا لاوس ود € دلوا هس ول ص نسهک ردیمراو

 دام تراس نشه كس رال و->د A هب رو بو دنا توکس هن سس

 یدراواک ةن هر 8 هر او یش هک لوا تویلوا نیا قیر یدلنا

 ود ردوک ك رد انسه ن دنس ان اب یدا راو یزو هلفاع رب كن [ وانوک لوا رکم

 هلب وب ارا ی دم نکل مدلوا قیفر هدشرط یاسشا یہ ا اب ید ا لاوس
 یدلبا لعن ود یدابا رالا وس هن وک وب کن م كە روک مدا قجاو لمجارپ

 شعا ند راک زور یالفع لجر لوا هشردپ هدک دتا شوک یی هاکح رق

 كرل زوس یکی دل وس ارز رد هد زکب اچ تل اچو قج هد اب وب
 نع هنلک وب 2۳ ۳ ل رونا وپ ییاکب و 7 هلج

 دو خاب ی کک هع IRS | r ا هلا

 وا

 بیم و یر ایه تا ند ا E رز دی : راسع ندکع 5 ۳ ایا

 دوحا ی منع ۱ فالسنعا ی هک  كعرزوب 68 < اص لاوس وید ی شما_ء

 یک دعا هسخو یع دنا فلق هنس كج هدا احا یب رکذ هد را

 یاشا كن بو-هیح هنا لنش هب هرشط فی رح ی دد ردک٤د

 یکی دتا شوک ندرف ود ردوب بوت كمال كکیدلنا لاوس هدش رط

 كنسزوس وب نکلردوب یمیج و" كءرزوس من من هدک دنیا لشن یرزوس
 یی هن اخ بحاص یدرب و نيع ود هلوس یرغوط لدتندا ندعک ردلکد ۱

 هح وز هل ول ید نش دل وا فرغم ولد ردکم رد ردلکد مب ز وصول

 تد رح هلکعا میشن یک دابا دالب رود نوا كم اعاح وزە دل ود

 بوزوک ی یش ینارمسحو ابرد! لرو یس را ید وزب هنحش ین رف

 نی-اثم ره هل رلعد ( هفبط نش قفاو ) هدن راق دلوا فقاو هتننط و اکد

eرودم کاله وب رسا والم تر هلا نو نوا  E 

 ا وا داری ایک ر افا |
۳9 EES ESERIES. ۱ 
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) ۲۳۰ ( 

 | مولع» یغج هاوا یفنجتوبرظذ ی داریام دنساننا هطقتا رهاوح كم داریم
 (رعشر) ردمارک داحا

 ۶# لكا را راح ما قرد نادش رپ ر #

 * ىلع ناوخ تبع عادل اج بع مه ٭

 ۶ هرورس لوا کیدا تیک ردبدادو ناح یک

 Xx لدو ناجمة دیا طبض ع رویم كنءهثع ۴

 # ناسا هلا لد وصقم هرات ترضح #

 ۴ لد وس بهیتب راجا یب د ال وا نل #

 3 یورب كد زب ملوا هدضعب سو یجراخ ٭
 ٭ یلدرفاک ہنسا ند نند یدتیک.یدناص #

 # یىعا م رد كرا راح نکیا رهاط ٭*

 3 یسمحا یم ار رب نیل وبس هلکد #

 ۱ ۶# نسدعفو كن البرك مدیسعا سوک یکشاک #
 ۱ ۴# ید را دب زب ردغ تروص مدي سلب # ۱

 ۶ بشو زور ید زب ناج مالا ارا تەل #

 ۱ ۶# لخ دمو نوع هساراو كيکر هد شرا وب مه ۴

 ۴ هت ذخا ء دم نیل ید زب یاو #۴

 ۶ لطفا كنسح هللاو هدمد لوا ی دیف و #

 3 (بسل)رابا ناب یب ریما یفام نیما یم #*
 ا مرام هلو

 ی رب ندلاوقا یرلک دتا دارا هدن دروم كلم (دههط شش یقداو)

 قفاوم هوم ودنک ىدا هک رب ندبرع هاهد یرلکدید نش هکر دوا

 بودبا سن مارا هرزوا كم الا ح وزن دف دلو تروعرب م الو

 هدب رط یاشا نوک رب یدر دیار اذکو تشک یدالب نیم هدوصقم وب
 ی اک نس دهدآ نالوا ققر نش هدن رلق دقیح هود بولوا قیفر دم دا رب

 ی یدتا قذر ی دید م هلوا راوس ی اکس ن هسخ ود نسرولوا راوس

 ما بودبا توکس نش هدک دید رولیب هنلکوی لصن یب رپ ر بکار یکیا لهاج

 نش یدبا شک يعرز هک رب دلک تسار هب الر ات ر ورلب دیک نامز رب

 رد یس ا واهب وب رددوا لکا اس عرز کد روک وب هغر

TEY, 

 ل

3 9 
 تر چسب لت



(۴۹ ( 
 1۱7۳۳ a اس

 مجرب ندماوعو یدلیا یدصا 4 ذاک یاوعد ولد مردسا ملکو هدغاشم

 تودنا سا دوع نوعا روک ذم صح اکو راب داوا دم هم وس ره

 مدآ یکیا زا کس ام ص 7 ا کیدعا هب و 0 راک دل با ضرع هب وت

 هدک نندو اوا ENS هسلارد,ا تدا شت هند داوا لقعلا م 1 ناو

 دو عضو هب هاخراهت هاب رامرو ربخ یهجفت لا ن تو ندابطا

 دارا هلبا لفن ندنیلفغلاو افلا باتک یراش قیفش تالکشم ) رايد

 رومظ نیلففمو افج لاعفا ن دنرودنک ن واوا ند القع(هک ردشعا

 ندمدعس همالساا هيلع مدآ هکر د هنعللا دیلع سالبا فصاخ يسر كرلتدبا
 هک ز هلبا یصاعم ع اقا همدآ ن هدقدلوا دود رع بودیارابکتساو ایا
 ى یهاذت«تذلهلغلوان رظتموید ( نوب موللا رظنا ) نوحا ماقتا

 یقاج كابا مرجال یدلیادعباوصیکعا هجرت هب یهاشال باذع

 (هررش) یاعت هلاذوعت ردقوب تافغو تفاج والثم عافغو

 + كن یدلبا نوا مدآ « دصس # قجا بیا ناطیش هله #
 + كنوهر یداوا بویعاراع حه ٭ دلت وا نکل هنب دال وا م دا #

 5 و رمصم رش ییدلج یهدلوا مک, یسدناب ردنوع ر یسک لرلعجا

 هلا تد وب ریاهدایودبا ر اقا هل. ا لیا یی ]وا فراع هنسارحو

 كن اقجویدید ( ق نم یرج راد هنالا هذه ورصم كالم لسالا )

 یصانماو لکابیه ی راقدیاب هل رالا هکر دمانصا دع *هماع یسعچوا

 هللا قرغ یوعرف ر دارا یب یسحدرد كت افجو راردبا ذاا ها

 نو سوم روح ن ركنا نیل تر ندا E r وک

 هکر دیس هغاطاراصن یسعشبو رلیدید (تهلا ملاک املا ال لعجا )
 راش | داغتعا هلآ تاذل ابیرایضهبو هلا نا یسک همالسلا هيلع یسع

 نکل راردءا راربصا ود یدتا لق و بلص رلب دومی بولو د هن نکا

 1 ۶ رک ردضفاور “صز قجاو نعلا ندناطیشو اراصتو دوم

 امهنع هّللا ی صر رعورکبوبا نالوا ةنلا لورک ا دیس كنب راترمض> ههحو
 نرالو ت دالب تام کر رازی رم یهو تفت هی
 هلمحور و قبال هدنرلفح نمرلبدنفا امار اشم ندنرلتلامج طارفا هکلبو

 ارتقا وردوارد هرارک ردیح بانج هلا هوفت یرازوس نایاوا راوارس (
 "دنا رحاب راآوردشغا روه تب دنح ن د رحاع دع هدباب ول ژردنا (



( ۳۶۸ ( 
 سس سس سوسیس تن نیست

 قلدصت تر وءع نیفیدلوا هب و كنيم و ندید زولوا ف ثارمد نوتلارب

 تاهساو تاکسا یو ر له هذوک "للاها خب هک شعرد هل ن زا تیاکح

 لاها مقاطر روک ذه رش مل یمیدلوا تاكا هوا هدم ر۴ یدلنا

 ناللب مس هدناوح هرلنا رب دتنا تناکش ندنرایلاو تولک هم رو طح هلا هفوک
 مدد رداد عو ا لحر کاو مکیدتنا نت ھا م ا رواد وس

 هد ناک: شاک رالوقول و نکس اصر نوما رماات یب یسدرب ندترلګا

 تلا دع كروك ذم نكل ر دشصنء و لداع م دا لوا نه الا سفت ذ اک
 نکروبت زوما هد اللب راس هدزار یلعا ص صك نوت هر رکا یتفصتو

 یددنوسلوآ یناصنا و لدع دنم هصح یجدیسلاها بال رک د یک مزب

 بشعردیوق رح لاو م داوا تومبم بویمهاوبباوج قرا هلجر لوان
 ی دتا لفت ولد مدسا زومأم یس عدل هلا لرع

 هدتاارط هک ردندتداوح ید هب رڪ ا ترد للازو ید تراکح ۱

 هدعاج راندا حور قحا رلیدتا خور عود حوایرگب رب 0 e هدفت

 رابدتا 7 الا یوم ها ی ردراو قاع قتر ندنرلو دم هوا رداد

 باغ ندنس هس یراهع نعد یرلیدت هدقدراو هنشا شد نوا هموق رم

 صالا هناا بواب هرومط یسر رازآ راژا 53 دومعم لو یدلوا

 رضع ی شیک هدتفول وا رار *؟لاها و یدلارومط و ردو عصا

 رلد دازاغ وب هودر هدنرمس هدر هد رات یا ی رگد زو ر رم تیاکح (

 هدنرلکدرب و هک وشک یس هح اب دم یدر وا ص یک موم نر كنهود

 یدعا لکا بلک
 كناورس ندتفرط فو ناطلس قە حوا شع زو ید: تاکح (

 كلاداتو یدنلوا ما یراع عضو تمالع لیشد هن رژوآیر هماع
 یار زق

 هروک ذم دو یدلوا داحا هد هرول عدس ادا یعطوراتسد لیست نوا

 هلع نیما دالب برو ىع اط كنا رويت هلفلوا یخ رات باذع )

 ردشعا روهظ هد دنس لوا قعساام

 تودارومظ با ذکر هد سهم هدتعرات زوفط نوا زو کس تاک )

 ) هدف (



) ۲۲۷ ( 

 هللا هجر رل دتا دیش ینس لها لو٥٠ رکصا دک در درک ه دفوف

 هلن ام جرالو

 بتکم یھ ید وم كن وم ام بب هک رد یدریلا ن د د تی اک چ, )

 بوراو هلحم یب دلوا نوعا قد وقوا سرد نوڪر مدام هجاوخ

 ید نیرب ی بلک بوکس مدردنوک مدار وید نود ساک ندمغب دم هلوب
 یسوه هغهوقواوروب دا تااطب قحوحوت هج دا تئاطب هنب م دردنوک

 رصد دک د یکن س هدمه و رد یک نکشدروب یب رالوا طاح مدیدردقوب

 یس هحاوح هکمادامز رحاع نادسنلا نم هلج رويدا اذا هدابز هرلم الع

 هدکد لک هاب دعب دید نود اف رد دید ردمزال نکعا بید ان ور کس ول

 راقآ سا ندنزوک و ی دلشاب هفاعا مدروا یحماق ید بور یو ط هرلءالغ

 رويا هت راز یزمس یکمرب یبح نیارفعج نالوا ی رب زو كتير دب نکیا
 بور شود ییودنکو یدلیس ینب رازوک نامه هج ديشيا نوممرلیدید
 یدر_ و نذا ویدرلنوسروم هدعل یدروطوا یدعیح هت رزوا كن یا

 یدعم ندنو م دقیح نداروا بولاق ن ه دقدلوا لخاد ها رف ەچ

 تولوا هجوتم هرفعج نوم ام مدلبا فوخ تباغوبد ردبا تب راکتش ه رفهج

 هدعب یدلیا نادنخ هلا رازوس كج هرداوک یرفعجو یدلشاب ه هنداح

 تیاکش هرفهج ینب قیقح بورک هتناب كلو ماء هدک دیک نوقیج رفعج

 مرد ینوب نی د ابا هدنباوج هدنگدید مدقروق هلسسایلوخ نسردیا
 ارز ملیوس هرفعج هکیدلاو ,دنخ ۹ اوکش هللا هدانا ځد هدی.ثر نالوا

 یدید مجاتح هه ر لاح همهد ن

 مجرب هدنسلحم كن هفیلخ نوما نوکر هکر دیا لقت هنیع یا تباکح )

 یدتا تافو مشادلرف نینمؤملاريماا یدلک تروعرب قدروطوا هلا ا

 نومأم ی دید رایدر و نوتلارب طقف ندنا اکی ی دلاق یئربم نوتلا ز وتلاو

  ردبااضتقا قل وا نوتلارل-فح ن دارم لوا كس بورو باوج

 ۱ تافو و ز ؟ هسداردبا لاوس ندنمحو ر کا هیاس۶ نالوا رضاح هدک دید

 نونلا زویترد هکر ارولآ ناشلث رق یا لوا شا كرت تشیکیا مدآ ندبا

 ردنا صرف نولا زو قزهلوا سدس داوا شاراو یس هدلاو رب وردا

 كنوتاخو و رولا نوا شب ست هرزوا نم خدلوا شعا راو یسهجوزو

 اکو بودباتیاص | نوّلا مگا رانا شیاراو یردارب كکرا .یکیا نوا



 u ا سس موسس سس و او سست تست سست ست سس سس سس و تست و اس توت سس تحت

 ےس ڪڪ
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 ۱ قو اط هدناعو یدلوا لاله رنک قاخ ندهد كن ادض لوا تو دیسا

 تواوا فهم هرفجوانواهدنفرطترغمو یداب واوطردق یس هطروع

 یدک هرب
توععد نالوا تان ع ماما لک و ید س ترد قرف زویکا تاکح)

 ۱ ن 

 قیرالغو | كاك ونم هيلا راشهماما هکیدلواوب یلنق بیس یدلیالتف ییکملا
 تیکتس نیا بواب هدیوم هلا عم یلغوا لکوتم نوسکر یداردوفوا

 نسحترضح هسخو نسروس هدانزیم یرااغواو مر نسخ رل:رم طح

 لكاباع نرضحن یزلت سض ماما هدک دند نسسروتس هداب زی یتسحو

 هکارتا هجگربو باوخ وید مروس هداد زندکلغوایکيا كنو یربق یتهلوک
 هللا هع د هننطا رد هعاوا تجر لصاو یرلنّرمْعح ماما بودا را

 شاق رق زّوکاو یدلا لاسرا هلغوا سد كعءاما تافولا دعو رلندروا

 بارخ ران رکو ارل هعلقو راز هش بواوا مقا و هللز هرزوا موهدایند هدنس هنس
 ت وصرت ندا” تناحو یدلوا طاس هر عاطر هد هنک اطااو یدلوا

 تونا هز لوض نالراهد همرکم هکم هدهروک ذم هنسو یدللوا عاخنا لئاه

 ید ردنوک نوتا كدب زول هفیاخ لکون نوا رجاو.صندنافرع
 نالوا رکذ كتناها نالوا هاف رش دق طه كنت تّرضح

 فان هدنلآ كارلا تما مت ت واوا هماتم هن هدهسشا سس ه دهاشم ین رانا

 یدلوا اھو

 روهظ ناويحر هد :ءان بز ٍز هددادفب هدنسهتس ترد زویحوا تیاکح )

 یدبآ رارروک هدنرزوا ح وطس هدر هک یرون ذم ناویح قاخو ی دتا
 هدهروک ذم هتسویوارا لع ةدهعاا یدلبا فلت یابیضو ناو ضع! و

 یی یدتهو یراف ناسا هکر لیدر دن وک هده شو هاتیسرب هب هفلح ندناع

 ۰ یدنآ رلروس صف هدانز ندناغاباب

 یغاشآ عارذ نادکس وص كرع هدرا تلا قرقزویحوا تناکح )

 یدئاوا هدهاشه هب رغیایشاور هطاو رلغاط هدزک دو یدنا

 دوتا نالوا قشهد تئات دس هنس حوا ناسهعط زویحوا تاک )

 تورزدنب هراج یهدآ تنس لهارپ ند رغم لاها هلنا یرمعا كنیک الا
 قاوساود ردو یسارح كاع ندا تسح هرعو رکیابا زیدان ه دخاب

  Jهدەشمد )



) ۰۲۲۰ ( 

 رولوا ییرش هدهاتک كن اختل وا. فیفعلواهشیا هزاهتسا ندناخ دوخا
 نمرومأم ردقن رههدنف»ا ماحمزب هد داوا یعو م كل هغلخ هزوک ذم تاببا

 یدلنا یعاوید رانوساوا لرع ندنرلتروم اههسواراو

 موعس» ږیدش مرر ندقارع هدنس هنس یکیا زوتوا زویکبا كنرعه تیاکح)

 | كنهمصبو هفوک ی دنا شمال وا ع وم یک دتاتعبس یلثم, هک :دتاروهط

 لاو نوک للا راک زورو شا تو دبآ لاله ىرلار و و قارحا یناعور نم

 یسشاوموع ز خد كناروا یواؤا لص: دف هنادمشو نازو هدهروک ذم

 هدراف اقوسو یدلوالصاو هرات و لصوم هرکصت دک شا را لاب قار جاو فا

 مدقم هنسر ندنوو یداواثعاب هنفالرشکقلخ و رلبدلوا هر هک

 یداوا م دهنم نيک اکدوتوب قود كب تود ارو ھط هب ھم دارزر هدعتمد

 قرلوا همش تراسخ بحوم جد هدارواو هدیسر هیدک ۱ط)اهروک ذم هزازو

 ك: دآ ك للا ندلصوم یلاهاو یهتتمردق هلصوع بارما دعب قهر زج

 ردو ص یباوا ببس هنگ اله
 هنع هلل | یضر نیسح ماما هدنسهنس شیزو وا نوک اهم اخ لکوتم تیاکح)
 نالوا نا وضر هضور كشر لواںو بارما نقده كنند ره كن رل ربط >

 تفج بو دیاالر” نی رارپ هلا مده هلطاب ی هینبا نالوا هدنفارطاو ینیرشربق
 یس هح اسالبرک هلاعنم ندنت راز كح تربضح قلخویدرودروس
 ندنسهل» اععو ندندلوا فورم هلا بصعد لکوتم یداارع زود ود

 رد دابا نالنید هلجزا رابدلبا وعها رعشورلیدلوا مت مالسا لها

 ( رعش)
 ۶ امولظم اه دن تب نا لتق # تادف هيما تناك نا هللات #

 ۶ امو دهم رق رعلا ننه # هل ذع هاو هانا دفاق #

 9 ابهر وعنف هلن ین 4 اوك راشاوت وکی ال نایلعاوفسا_ #

 لتقف, امولطم كنلغوا كس هع رک كد زار ودنکه یعاوت رک ا هللاویسانعم)

 لث كن هیماون یر هداز یک لری ترطح قیقح راد دلک نوعممللوا

 كناو یرق شاع: كنا هنسشا هکم ردیا نیع هناا كم زوسو رایداک هلا
 ینیداوا ممر هدنرا نم ندنرلقدلوا فد اتم ه:رلق دم هوار ارب هللا هیما هدنلتق
 یئ هنسیدزوتوا زویکیا هدن دهع رو ذم هنیلخ ناب دلبا منت هدلاح

 س هلجج هسیاراو هنآ ردعت ره ردق هل تات تودنا روهظ شنآرب هد العسع

) ۹ ( 



۳۲۶ ( 
 مس سم سس

 که ااف زآ بواوا ظوظح .ندنس یدچب للس» هتل لد رع نا چ وار |
 ناسحا ,هیطع مھر د مراب لسم ن د: افص لاک هلوا طقاس ندنس هل ار

 مدا یدح هزر هماشھ ن نینمتولارععااب هدک دروک رک 4 یدلدا

 شتا فارسا لااا تب هک اوج هدک دید یدر و مهرد ك نوا اکب

 هرار | داینصح ینو عج راب نس ٹنل ا مهرد كم نوایکر دتییرون ئالام ا تدباکس

 1 تنمواجزراحاب ید درلنو سا لیصح ندوب یروک ,ذم حلبم هلا لس

 یاثاردف هک دنآتدوعو تو دیک هرب یکجم دیک بورط :ندلیطت ین هل

 رلب دتبا اضرا هرزوا ابا ید ترحا الب هدف زط

 ذیصءاب تولکتسار نوئاخرب نکیا ردیک هدلوب هو یدهم تیاکح (

 ن دد ه.ص و یا رقا كہللا لو.سر یا ی قحاح ف رظنا هللا لوسر

 تب اختو کیسی و دید ی دید تبا رظد :هتفخ اخ تاذ نالوا

 یقچاح كنولاخو مدعيا نوا هدع رگ یزوسون تودنا ی

 ییا یبا ید کا و جد,مهرد کی نواو زکید اا ق, هتسا ه

 نش كي نشاب هدک دریک هن روصح كنوع ؛ی دهم ل ول تناکح (

SD 

 ےس

 | وخان نسررببا:لوبف یاضق هکردواب كسک رک كجا نیر كلنا حوا
 ماعط هرکر, پورو طوا هلبا خب دوخ اب نسر دیا هیرت بودوقوا یلعوا ¢

 جواول كعا م اعط را هلا هسهیلخ بوذ شود كر ریش یدید .نسردما

 بواد ما رها /یدنمو یدلوا یطار هكا ماعط هليا نط ردرفخا تغیلکت

 یلاقما كنو جايا شواو هيترا هلبا رکتسو هسة مطا ناولا

 1 تاب داف یع) خابط ی دتا لکا ےس وروط واو را دا زاصدحا تال وک ام

 ىدىد سەل ینلاح یکلوا دورایف كارم صحت نالوا روُمأم ه4اماعط

 هر رلغ وا كن هدب مهو یدتا لوق اضف مههرکص) دو كب رشافاو

 یدلیا لع ےلعتا بودیا ٹیدح هف یش بیداخا

 هد لاجرارب نکنا ردیک .هلبا تفالخ .تکوم هلا راشم هغاخب .تاکح )

 (رعش) یدوقوا ی یکبا وساتو دفا

 * .ماع؛نماتشفعاو هلالا فن * نخ ال اح . ةفيللا لق *

 ملا هکب رش فیثعلا ناك * ناضگناعتسااذا فیل انآ *
 ندا یر :قروق ن دهالا وداع کس اح ۲۹ هلل وس هب دل یسانعم

 هلا 1۹ تاذ نالوازاک ریهرب نعد نالوا فیئعار ز هلبا صالخو وذع

 ) دوخاب )



( ۲۲۳ ) 
 سس

 مدروطوا هدنناکكکللادبعو مدلوالخاد هلسو هلع هللا لص ىنا رو٥

 كتلك تودا لاعتنا رها د من ن یدروص ود نسعد رکیتحف نس کی

 هدهالسا رب, ز ناوب نسروب دیک هکعا كنج هلا تیک هک: اهر وال كما

 تش نیتفاطتاتاذو كمللالوسر یراوحورددواوع یادّتسا نالک هاند

 رراو هه و عاص ل۸ا رراو ز دنوک اکا نس هللاو ردیاغوا رکن یا

 رها قافتا هنلتق كلا ضرا لها هذاك ضرغلاب نسرواوب ماقلهسا

 تفالخ هک اتقو یدد روق هران نس هلج كرلنا یرلترضح یاس قح

 یدتبارومآءهنب رژوا كرب لا نا هلبا جاع یزب هدک دنا رارق هدکللا دبع

 دنا لتقف یا یخ

 فحعد هدک دلک یربخ كتفالخ هکللا دبع هکر د هشیاع نا تیاکح )

 ردم دمع رخآ ےب هلا كنس ب وب ارق نع بقعرد ی درویفوا فی رش

 یاهو
 ندجو ی داک هپ هن دم هةل رو ص! هک زدنا لفن یدل ارم تاکح )

 مع لاج مقاطرب مدیا یتاک كنا نیو یسض اق هن دم یلطلا نارع

 هلسا مماکد یضاق را دا اعدا یخی دلوا یرلب ولطم هد هقیلخ روض م تواک

 نت مدنحا تودنا افعتسا ی یدید نوساک هعرش روض تا رب رحم

 مدر و هب یضاقو مدزا راحانوراح یدید ردمزال قءزا هلا یدلکد یحاف

 اک ی دع اک بود نروتک هک هعتشسا ندنس یو هللاو تویلرمم

 هنا كت ههیلخمب ر مدتیا لاصبا هع ر ین هل سار بولا هد یدرب و

 مدنلوا توعد هعرش سلحینیثلارما یدقیج هرشط هدعب بورک
 رایدروس صا ود نوسلاق هغابا O زر هدک دروک نب نکل کجهدیک

 دیک اکاو یدک یدک بومیج ندلحم ینیدلوا هللا عر هد دعب یدید

 یزد یکیا نویعآ مای یدیطاق هدنعیدراو هبیضاق ساحو یدعا ماف

 هب ه-فیلخ و هعفا رم بورغاح ب راصح هد--ءد و ی دروطوا هن رزوا

 هن روطوب كلا هفیلخروصنم یدابا کح هرزوا تا هیدن نفح كراموق رم
 نوا كب نوا بولد ء ارا نسحا كند نع هللا ارح هلا فاصلا

 ی دانا ناشحا

 یدتا یدحاکا یداخلا سم نکیاردیک هدول هویلح روصتم تیاکح (

 یراق د ووا نوح رلعا عی رس ریس كل اوود ه دش رط یاثنا ود ی دح

 ۳۳۳۳ ی مد E SR نر دا تم ما
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 كنوپ نیسنمولاربما اب بعک رایدروپ تیا نس ید ی هک اح هدنرل-ب هللا
 یرره ی دتا لالح یاس ددع ترد یرلترضح یا قح هنحوز

 ترضح یدری و باوج ويد ردسیتح تب ون هجر هد هک ت رد نوجا
 سا دبع نب هيما  صاساا ویا نا .(هنعهللایضر نافع نا نامع)

 یشرفلا بلاغ نب یوا ن بعک ن « ین بالک ن یصق نم فام دبعنا

 ماع یدلند جد ییلواو هللا دعوا یداورع وا یرا هک یوعالا

 ترعش هعفد یکیا هب هشدح رلیدتبا فی رمش یابند یس هنس یتا كالیف

 ندنامع ترمضح شا جوزت یتسهعرک یکیا كتینرب کر ادد العرایدروی
 نیشاسو ردشئلوا هیعسل ن رونلایذ نوعا كلا ردلکد فورعم هقشب

 هنع یلاعت هللا یضر ردندهرمشم*رمشعو ندش رجاهم لوا ر دندنیلوا
 یرلتلود هنک ) هاء للاخ هلل | یضر بلاط یا نا ىلع ترضح )

 دالبا یعساه ادتا هکر دد سا تذب هبط اف یر هدلاو ردبارتو او نسم اورا
 نيس هئس نيعججا هللا لوسر ناکا نعو هئع هللا یطر ردهیساه نا

 هد هروک ذم هئسو یدئلوا جن ه وئع ناتسمق یس هنس ىلا كنرع نعد |

 توعد هاتعب كل دیز نوعا تالدمع یو یاش لهاهب واعء ترضح

 یدلوا عقاو نده واعم ترضح ادتا كعا دمع لو یتدالوا یدلبا

 نوعسملیا تعیذخا نوعاد زب خدهناو منالوایکاح هدم ندنفرط

 نیشُولا ربما ب وديا عج یب هندم لها ناو رمو ی دنا رب رګ بوتکء

 ترضح یدننا دامو یر كا فالخت ساید زب ىلغوا هزکر زوا لس
 هل یصررکبیباننجرلا دبع ترضح هدکد ید هرزوا یتنس كرعورکب یبا
 كنتارضح املا راشم نيش تداعوب بوع)اق هغانا یرلترضح اممنع

 رج یدروب رلیدعا صدص2 هب 1 یفالخ رانا ارز ر داکد قیلس

 كنراترمضح هنع هللایصررهب زنب هللادبعرلشم روس هکر دو هندسدق نیا
 فل هقشب هع ثب كم الغ ره یرلترمضح رب لا نیا یدیاراو یعالغ زوب

 ون ال نالواهدائد سا كلان ویدردنا تب هللا مالغ لوا هرزوا

 ریڈ ردشمغا دارع یبیهلا یاضر نیعلاذفرط هک ردلجر ر وب هدمکیدتنا
 نیلا ةفرط هکر دمدآرب وب ه دی دقاب هنیعبس نالوا هدنرخا یعاو مدیا

 مدنارید ردشمعا دارم یاد

 هدق داوا لزان هب هنده ةسبفع ن سم هکربد ییاسغلایم تیاکح )

 ( دجسم )



(6127) 

 تک رحت هرزوا تەد تو اید مالسالاروهط لةرلتدر و لاق#نا هتچرراوح

 نداهدع هلل|یطر هشلاص نرمض> هللا مجه دنتس رک اشف نا یدیا زاردنا

 یدلیوس رعشهدتبلهاحو هدمالسا کبونا هللاو هکر ابد رو زال ازا تشر ات اور

 | ید اراشا لر یرجخ یرشهدنیاهاجامهتع هللایصر ناعع هلبا رکن واو

 ترمْضح هدلشو هلع هللا لص هللا لّوتسر ناکا علم هک رول وا تناوژو

 ېک د ارمدت و تیلخاس د ادا ی ایا کبری ندزکب نیا
 یگطرعن هدنر لک درد زدن یس یدر و باوجود هللاذوعاهدنراق دروص وند

 قضر دودا ندا سو د تارسارز مدردبا اغوا ۶ع غورو تنایص

 | هاو هيلع هللا للص هللا لوس ترد > رخ وب ورا درو رد علاض تورو

 رکو ا ترضخ و نیت مچ رل بدر وب رک وا قاصر £ واقدص هدقدلوا اب

 ینلالا اهنعهو)یلاعت لاق یدبا ند هاڪ یا ياو دوعا هک هللا ی ط

 تناوب یرلترضح یزوج نا هروسلا رخآ یا ( یک هلام یون یذلا
 ردشخآ عاجا ال هد: داوا لز اب هدول رفا ترضح هع ۳

 یوا م كن هلج یس هيلع تقام مو ه درک یاصوا كترضحلوا یدزوت
 "یدناوا رکد قحردقو اکرن هلفلواروک ذم هدنالصفمو

 یسهنس ىجا كنوبن ( هع هللا يضر قوراذلا رع ترضح نيم ومل ارتا )

 ند ناب هشم هرم هو ندنیلوا نیعاس رایدزوب فرش هلا خالتا

 كد رک ( ددع لات هللا یصررع تایلوا ) رددت دشار یاتفلخو

 ندارب رے زات ندر و نانلوا ةع نیتمهولارما ادا هلهح و قاز
 نأاشکس هتززوارمب ترک ادع او و رغد ونی نو اترو درز وااو
 یتعالک اش هللا لاطا ادعاو ندا مارخ ییدعتع خاکنو ندبا برمضكنک د
 تارمضح هک زولل وا تی اوررد رات د دلار اش *نیلبوتس |

 ز دن وکو 0 ههک مجوز م نس وألا ریما ب ولڪڪ نوت اخر هارگ

 یکحوز هدناوح هع لات یط ارا رع نرمضح ی دید راولوا عاص

 راوس نب بعک نالوا راطاح هدزوک ذم سلحرایدرو رب دا ان لزوک هن

 فسفر قیاکش رگ نره 3 ر ود دنا تباکش ن دنحتوز نوتاخو

 قغلذلوا تصا هثسو دیکو اد هنوز *هلماع ن دنحوز هدک دید رد هلبا

 وا ۳ مت بدار EASES دنباوبوزفزوایلبا عن



 تیهچول سعر ان ال وق را, دا عم نوه سا لنهعلو ظعو رک مج

 یر نا هند رطاخ تولک تدیهو تشهد هنودنک هدک دروک یماخدزاو

 | ریس د من نک هل راز رع یا هدناھذ یدلاق تولوا لال هدیس رک و یدلک

 as هرگلرکس رولس یحغیداوا مزج هدکلنونب زول سو ییدلوا

 یس هلج كلمولع نالوا هدم هظداح هو-وو:هدم رطاخ هحول هد دّقیح

 د ییغوا هدد كنیسرک یددر ویلک یسرب ج هر طاخ بواواوحم

 هبیغ اشاندیسرک هسبارلوا مه ر دبیا هدک دا شوک ( مالک كئساباب

 0: , ۰ .یدید یمرویلک هکر طاش نو لوا كیا

 ال وا هدنمان هاتفلطا ةهک اف كن راترتضح یلاعت هللا هجر یطوتس ماما)

 هنع لاعت هللا یر ( قیدسصاارکی وا تم ) نانوا طاقت ندناک
 نا هللا دبع یرلتلود ےس | بولوا تو باع هللا یی ص مرکآ لوسز ترمضح ةفيلخ

 نب تک له رع نب میت نر دیس ندعس نب بک نبر عن اع نر نافع هفاتعق یا
 زد مراد یکدتیا زر رج هدنیبهدن یووتماما نی یش ره باغ ن یوا

 مک ینبدلوا هل ادم ع یرلعسا كشت رلت رطح هنع هلل | یی ص زرکبانا زد هل محو

 هيلا راشم نالوا باوص نکل راد د یدبا قّتع یکم راض ردرومشموآ

 یراتداعس با قیتع ندنعبدلوا شالوا دازاو ق:-ع ندران یزلترضح

 هسق اتع زل عد ردشعا تیاور ثیدحرثاد اکو د یذمرت ماما ردیسل وا

 هلا دعس نیا تل رلب دید یذلتد قع ندنلای-جنو نس ع ندنمحو

 رر نا كنه ورنب لا ی بغا بدت ارا خ1 یروک نم لولق ال تعا 4ر
 سلا ندا قرتع هرج لوا ندنغب دلوا یسرب قج هالوا بیعت هدنرلیسد

 تما فاك: هدنس هی قي دص هنراب انچ هنع هلا یضر رکب یاو ردشعلوا

 لص م کم یینارز رد رلشعا قافتا دج
 همه ال لسو هيلع هللا

 ردش مملو فق وتو كش لپ اهدنرلو دنکت اقوالا ن ماتو بو دبا تمزالم وتر دابم

 نارسا هلل هلجزا ردراو همیفر فقاوم هدمالسا نوعا ترضح لواو

 هللا لص مزکا لوسر ترضحو یتاوج هرافک و ؛ینابثهدنیدصنو ییددصت

 هد رظ رئاسو هدراف هلبارت ینیدالواولاب بود اتر رار هليا ملسو هب لو

 | یرهیلع صداصحیلاثما ليو و ییدعاتف رافهاعطق هل !تعفا سوتقا و٥

 زا ندنرلن رطح ملسو هيلع هللا لص هما لوتسر یرلتډ الوو ردقوح كب

 : هدقدنوا یمنعهچوا شش لا یرلتاود ۰ نسو رد ركض هام ا هنس يکبا

 ( راوج )
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 ندشاب هتعادنا هدک دلک هشربارب كناورشو نکبا رک هراجرب ییدوس كب
 هنیرو طح ییهروک ذع"هیراجناورشون هشود هک,داامزآ ت واک هزار دق هغالا

 هدرا هک و مقشاع هلاج بحاص مالغنالفهدک دنلیوس هللا ددهنو بلط
 یمالعو هب راح ناور ون یدرو باو-حوبد مررونک همرح ینآ هع

 ىوارلاالع هدم ملا یدابا راتعا هره ج رز بو دبا بلص

 هد ص ایادع | نکیا ر دیک هدیصحایصاا لع یسارب ندا ما تاکتح)

 قل ر>حوشس بو دیآ مشت هلا كن آ ہک ہک تسار مدآرظنلا هررکر هتسوشراق

 نوک لوا اهامذا رادع ادن ودق هادنزبوروتک٤یړږد کیدی سبح هرادنز

 رەد هراکتبوش هدنندوع بودا اعصو قوذو راکشو ص هدابز ندداتعم

 ندنا بودرونک هن روض > یدآ لواولد عهد رذع مدتااذا هجو دم دآ

 واخ ندئس بهای فدرح یدتااطعا مهرد كسو تعءاخر هلا یبلطرذع

 تصحر ریما هدک دید ملیوس زوسرب رو تصحر کی طو متا ماعداو

 نوکو نو هد زو-ک ی ب نسادتاو توروک یس نادتا حابصو هج رو

 زكيدلواذ ذلتم هلا راک شو دیص نگیانح تواوا بذ وم ردو دهاشسحا

 اکب لیا یف اصنا یدلوا نیتهدهک میکو موش بنفنق نیفنق هدنروصوب
 هصاخ تعاد تولوا نادنح لس ه->رد ربعا هدنکندید نکن رب و اوج

 یدابااطعا مهرد كب نواو

 ماطرب ندرلناحا رک و الق تولواهتسخ فدرط د صرب ندراکوبب تاکح)

 هضب رم بوروطواهداز ندداتعو زل,دلک رس هدابع نوعلاّوس رطاخ مدآ

 هدنراقدروصویدیمراو رکتیصواب رک کار زب نکر دیک هدعبو رلد د ریو تام

 یدیدزکیمروطو اقوح دنناب هدرکفپ دراو هنترابز هتسخ هک ردو ag و

 رد دن دن كس وشو توراو هنلاّوس رطاخ ها ص یار فالي تاکح)

 ردوو مشب وش ها ن کرک هک دایع مد كس هدو دروصوبد

 یدریو بآوجوبد
 اک: نک ردیا تب هللا دح یلغوا سمس رنا الوم ندناره یالع تیاکح
 هدابزندن ت هلج كن رلظعاو لر مشوب نارزیداک یسوزرا كعا طعو

 ےن ەلوارداق ن را رادوسزوسورردا ظعو بو فیج هب یسرکرلنا ملک بحاص

 هدافا هب هدلب لاها ود کجهدیا ظوعو ٠ الصلا دعا هعج ول بولد

 نده اوعوصاوخ هدق دقیح هل ینسرک هردص ندزام یوک هعجو بودا

 »سس »)باس بس
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 _____________________س_سی

 ۱ دی اش هلغلوا یع وع ےکحر ل کب تبل رولو رو یدل وب ترهش ویدا
7 ۰ 0 

 هتع» یر دلوا كی ب واوا راوسس هلا ی د۰ا رولوا ن امرد همدرد

 مقاطرب هک یدروکب وفیج هنسهورذ كغاطر هد رطیاا یدلوا هجوم
 یر زو كهاشدابهلبا دنلب زاوآ یسنرب ندرلفحوحراراخ وا نو وارلقحو>

 بارفظ هنب ولطم هکو لاح ر دیاوسح هدرافرطقوچ كينو ګایرییعت اور
 رب زو یدید ردس# ولعم انیش ےل یرببعت تعیعح كنا ور لواو نمهلوا

 هنناب نج وچ ب وکچ یتنانع كنسا م دکدتشیا ندفجوج یزوسو
 هدک دید ردرهچج رز معما مے ه دناوج یدتیا لاوس یتعما بو راح
 هدنامو فو ر جاع ن دنرعاو لح كنلاعو الكفو ام >ردفوب قجوح یھ

 نسرولی هدنارم,هت هلمح ولهدلاح كفدا و |لاس د رخ نسا ور یرلق دا وا

 یلکشم وب هداروا روتک هنناب كناورشون ینب نسرب زو یا قج وچ یدبد
 نوسا اک قیوفع یکج هدیااکس هاشداب مهسا نره هدنا ربعترکا عهدیالح

 هنب روضح كن یرسک هلبا تدوسع ندلو بولا ینجو-جریزو یدید
 یالعو اکح عیجج تودیا تبصضغیرسک یدانا لق ین هصقو یدر نک

 هرکصذ دنوک حوااکب نس س تول وا نانامن یرگ ندنربعت كارلو كلکرزب

 نسرویدما ارمتسا نبود كج دارەت یاژر قجوجوب بو رونک قجوجرب
 یا بولک هزوس رجرزب نامه یدلواتوهبم بوک اقشاب ریزوهدک دید
 | كکلکشم قحجا هقا اکا نسنس ساهن ندملدلوا قحوح مث نس ئالم

 یدلوا مزال ناهر هک اوعد هسیا هلو ا هغج ود ىرىسك ى دىد قاب هنسک وا لح

 نلوا هدنما قلخ مهاشهلوا رخ قح وج یدید عهدشب ثلا نرجع هل وس

 هيل ییسلحم هدک ددرد رے هرەدأفاە رکود بانج : کلات یرمبعت : كو

 هیراج نالوا كلش ارفمه هدکیاربس كنس هدنربعت كنار قجوج بودی
 یدیدردوب یرمعت ق> لنادور كکددروک رویا داو هلا هلاک یسلرب كب

 زوس میظعرب نس كدوکی ا بوساوا ملأتمورفت«تیاغبهدک دتشیا ناورشون
 هدرگنارتسهدک دید مرولی هب لصد ن یتغیدلوا ےک ندیایداسف و دلت وس

 ندکروضح كنس بولوا قالبح یس هلج تارا هب یراوج نالوا

 رواوا نکم ولعم ندنروط كن ۲ هسبا شا میکره یداسفوب رانو
 رک یسیرب ره كنهراج بودا یک یکیدید كفجوچ یرسک اعقاو یدید
 . كناورشونو هلیج تباغ هدنراحم| یدبارقا هلا تقدو تسسارف رظن نکیا

 ( كب )



 EO O ئا ت وراو هنت اب کد ار عا هو ف نا راب دد هرافیح

 روک نت هدک دلتا حا ضو د نسهر دنا تداتهش هستش رب تکیدم روک

 داون ۳1 نس تودنا عاج لدلاو لكئسو ردنا تنداتاهش هینش یکی ده

 ندناوچو كسارعا نکالی هدنناد وورد نا یدید مرد ردکشعا

 یداوا رادار شو لڅ

 رلیدروص ولد رارید هن هج رع یاب روش قاب ندن و كنم ارعا (تباکح)
 روشزپ هدن راک دد رارید هن ناب روش قوغضا ید ربو تاوج یبدزارزد نوع
 یدد ۲ هل نما یخ هکر شارپ هغم وه ص نیا

 نص رعبورلب وس هلڪو هدنحدم کالی رادژامزب یر كلرعاش تناکخ)

 هدرضق بودناربص هتفه رب رع اشو دخلا دق ج لی درع یدانا

 ليڪ یهلب وس تا جاق در هر اصابت ندشک دعا روځ هرگ ننس

 یدروا هکل نعسبا ید ین 1 یدلنا وکه مرکص نو هتفه رب و یادش هه

 لیګ یدروطوا هدنک وا ك: سوق لروکذم ضش بوراو رعاش تیابوت

 هدیصق ,ابح ین مربع یا هدکد زوک هدنه کشد كن رم :یرعاشزادلام

 یرازوسلوا دتا وع مدعا كو كدتبا اضافت مدمر وی شر کس تلی ود

 رعاشیدید نس رو روطوا هداروب e هلا ديما ھت یدعم مدلا هم رزوا

 یخد یک هب رم نس هدیا تافو نس هکم.رون روطوا هلبا دیما لوا هدن او

 نادنخندنز وسوپ كل رعاش رادل امیدیدع ه.دیک مع هعیح ندازوشو مایوس

 یدلبا نونع هلي ساظعا هم ال هلص نولوا

 رجااوص راز هلبارب مخرب یتسودنک هدنسانّور ناورش و تساکح )

 یدقیا بلط یب ریت بویلپ وس ءریزو یب اتر یب هدق.دلوا .حابتص یدروک
 هیر هدعاسع هب اش ر كتم ده ون نس ن هدق داوا جاع ندنرممعت رزو

 ج وا اکس نس روی هلوا ردتعم هنن ریعت كناور رب نوته هوا نشت مروبب دنا

 تولوت رع رب دوا تبارتعت یانورو لدتک اب رد هنوک جم واتا نوک

 هروک ذم لم رکانوسلوا فرط ر هضذنغ دوش ندغنو زد-هکان ردتنا ریا

 كنااورش و ریزو ۍدد مدیا تس.استس اکس هسرولاق لن2 هنن هر ک ص ند

 كهاشداپ هللا مج نالو اک نالوا دوج وم ب ونیج ری ۰ند دشا
 ودنک ر زو صالارحانایدلوا رج اع ندنربعت یف هلج یدل لع قات ور

 لزهشهغقاو ویو ید وا بقرتم هتلپم یاضقنا بودیا عطق یدیفا نت |

CA) 



CD) 

 E بما ۳ NATE بوراو هد رے قد دا در 7 تیاکح)

 ۱ یدادعد را a اود مر رع هدک دید تدادا دون اک یر هاود نالوا ه ددآ دعا

 یددع هدنادادعد یس الە A هنو | رسا کا ردجراخندسو درد مد

 ۵ دو و وس بوھیح ناصءس دن ا داکع | ع یس ۹ هلبا ) تداکح (

 یا مدعا بیع در ر هدم هلاک هدنراک دید نسرو ارا هب یدلشاب ههءا را

 هدق اق وس مه هک ۱ نالوا ببغ هدک ه اب قجا یم.یدید مرو ارا

 قوب جد معتو قلنارق تاغ م هن اخ م هديا لصد نب هراند ییرونلو
 یدید مرو هغم ازا هد قوس هرو رضا

 نسعبا هس رب یورآ عل روز رب دایص رب هدنساخ كن ا رمکنح (تاکح)

 رکج رابدت | لعن ود روت ردنا نودا دخا ییانروط ید كناک هداوه

 راب دهبچ هپ ارج هلا دایص بورب دلو انروط رو بود رونک یدایص
 ندنیج دایص هدف دعیح یرغ وط ه اوه كنلک رلید ر ول وق یا روطو

 بوعیچ روج ز رب ندنجاو یدجآ ینیزغا بورابقیج شم اهر مغ و رب ||
 هلبا ی هتک ا توش ربا هکنلکو ناو رپ هلبا تع رجم ندب وخ را كکنلک |ا

 یدروشود هن»ز عع“ نداوه اف یدرابفیح نیرزوک یکیا كاانروط

 پولوا بھ۶ تاغ رار وک یاو یدنوق هنتسد لدایص بولاک ورا رارکنو

 کد ردلوا یروب ز لوا ناخ ریگنح راد دعا نا ے_زلعد وب لداص

 E E OSE ا
 ا ج ًاوم وکو ب نکیا یرلل وم ۱ فدای هلماعم هدنعح كدایص

 رلد دنا دع زره لوس كي یشیاوب لدایصو راد داوا ی هو دالوا

 نید نم ونک هکدلح وکز پ هدک دارد او ینسحبخب رلذرمح رانا ناخ ریکنح

 ردکم ردلوا یسارح كنا رولوا هدن ددص قا وا یوتسم هنب رزوا کوټ

 یسازج كلا ردیا میل هم وهو هل هت E کچ 7 ر و

 یدیدردکلسک سد

 مدآ رباب > یب جانو رس هریخو لا ره هورف نبا قابا ( تیاکح )
 نک ر روطوا هلبا ارعشو افرط هورک ر هدن س وش راح لرش نوک رب یدا

 ند هیداب ر دق هر ید" ندنروط كنار هک رلیدروک برع یودب رب
 یدبا روت وا س> ینا داوا یدورو یادتا ز ونه نویلک هب ابتس رهش

 قق وذ تا هقیطا ر ها ییارعا وش یسایحا نالوا هدنن اب هب هورف نا

 ( لمرافیچ )

1 
-. 



) ۲۱۵۰ ( 
 ی

 یوءاریز نسشسلا ندینقاخ یانە وب نس بودنا صرع هبیرفظم الم

 (تس ) هدنس هدیصقر هيلا

 6# سر دف ار س رمد تسج #

 9 راس ک ا نام زد ی.رکخا ٭

 یاقاح بودا ل اعفنا یرفظم انالوم هدک دید ردشع | ادا ییانعءوب هدّّش

 كب ندنس یتاقاخ هلا ضارتعا رارکت کالم یدید رد شما ندش یائعم وب

 هدک دید روا هلا لصد ن دنس یانعم وب زدن ںواک لوا نامز قوج

 و مب ندض ايو ا رام هدازا کالم یا هدناوح یرفظع انالوم

 تودنا تورس هدش رط اا یاشعو یاقاخ هدقدلوا هحوتم هذقفرط

 ناد اخ ندناوحو لاانالومتالم یدد شلنا لاخدا هنن رش ودنک

 یدلىا ناس>ا دفن ال هلص هاو دیصد تواوا

 یراورس هاشرها نالوایس هدرک تد ر لر ەن سدان ازر مم ندارعش تاکح )

 هدازكب لهاح یاعو لباقانر نکیا هدن- اع كهبلا ر اش یازرمم نوکر

 قفاومان هنجا نه تیفیک و ب كلازرم یوددا مدت هنرزوا كن یهاش ربما

 صا كاب وس رعشر ههادبلاب هدیابوت هب یهاشریما ندنکیدلک شوخانو

 (هعطق)  یدلیوس یی هعطقو هدروک ذم ساع نام جد لوا هلکعا

 ۴# لاس رارهرد تلد خرج رادم اهاش ۶

 3۴ زره دصد دی ایا حه هاكر نم نوح #

 3 ما هتسشد سکانو سخره تسدروزرک #
 ۴ رد نیا نع م ادب تسدا هه ط)اتحا #

 ۶# فالخ یب رج رد وت سلع تدل رح #

 ۴# ر زر لاشاخو دشاب رزب ره وک #
 او زمه والثم ےن مد یرود هنس كس كل ح رج هاش یا ل یانعم )

 مدروطوا هدنف ط تلا كفطاو سخره ن ۳1 نمەزسوک یدر ینبحاص

 نسفالخو ردرح كاع كس مرولب ردق وبن هکر دراو هفیطلرپ هدنوب هساا

 ردکعد رولوا ه دنرزوا بوحروحو هدننلا رهوک كرح

 جد کد رکجو تو امرخ یوم هناولدر هد هرمصب تاکح )

 شورف ام رخ هدنرکدید نس روس نک درکج نوت روی دیا لکا را

 یدرن و تی یدناصربار هللا یکدرکج <



) ۲۱۶ ) 

 ید تیک یدقیح هفرط ندهداب كرهید هاسصماو هالي واو بوئآ بارک

 ی افص ینانو م نالوا هدنجما بولیکچ هبهشوکرب بولا ابنا یودب
 یدلدا لکا هللا رطاخ

 هب راح بودیا انز هنسهب راج كنس هب اسم تسراوه صخر تاکح ) اا

 غی دلوا ندروک ذم ص داسفو یحاص كنه راح یدلوا هلماح

 هلو ا شب نا لرعرا ر >اسقر نوسر و یک ارج ادح هدک دان

 ولدردهورطم لزع قدالک هدن دید یدرمعیح هزادیم تحاضفو ىدا

 نفی داوا هورکم كلرع بیا هیراج بحاص یدید مدام اکا مدتشیا
 یدید یکدمتشیا نغیدلوا مارح كنانزاب نششعشیا

 لدتعمو لاج بحاص ناوجرپ نک ر دیک هداو سلاطاط-سرا تیاکح )

 یکیدر و هدک دعا هل اکم هلا ی ور ب وخ لواو یدتا قداصت همادنا

 ناکول نسح تس ) هلغلوا هناهلباو هزایماع رلمالک یکیدلی وسو رلب اوج ||
 شلوا نکاس م دار هدنا رکارد هناخ لزوک یعب ید د ( نکاساهیف

 یدعسلوا |

 قداصت ها ز بوی رادنسحرب نکردیک ه داو سوئیلاج تاک )

 یدر ورلیاوج تشرد نودیشکا ییزول هدقدروصیس ضع اکا هلکءا

 ندنکیدعا روهظ ریاغع هنشور كس رشم یتشروک كنسح بحاص لواو

 هکر دف رظ ر ندنوتلایسانعمیدد (لخ هیفو بهذ ءانا ) هیلاراشم ےکح

 3 راو ا هدنحا

 ضازعا یسر تالهاح نکیارلب روت ےک طارق تیاکح)

 ےکح هدک دید را رغوط )ھو ررعا لوف ندنس قاخ یرزوسو بودا

 ردبوطم یسلوا باوصو حک ہد مالا سل كزوس هدنا وج

 مزالاکب كع ماراو فاکنود زکیدبا ل وبق یزوس و هقلخ هسخوب

 یدید ردلکد

 دانا كثشناقاخ نکا ںولوا ادار کاپ رع اش یرفظم انالوم تناکح )
 نرهدیصف کالم بود اے دقت هدص رب هنتسح بدلا زعم کالم ی دنا ردنا عبت

 (تسر) هدک شرب | هنتي ول

 * دروجالا ست> هبق هوا ردق ردقرب ز *

 * یرکخاناشخردو تسد امرنادنح"هدوت *

) dll) 



۲۱۳ ( 

 هذک دند کس رار وبس ی داع سانس ٤د ردلاوح زو یلاوح نوا رک وهم

 لیاق رد تداوم ها تواوا ناد خخ هژ.س هدان ۲ ندشاوجو كس رحازرمم

 یدابا اطعا

 هوسا رب یدسرا راک و ضرب بوسا ن3 هر دان تبرع یودیر تاک ( :

 || ةف ندن#یدلوا جآ یراق یہا ردیا لکا نانو ملا شءروطوا برع |
 هدکدروکق یود ترعیدروط هد: وش راق بوراو هلنا یدیماردبآ ماعطا

 یدید مرویلک ناک هد تنس هدنلاوس ود نسرویلک ندرت برعلا اخا اب

 ۱ مدروک ندانآو روم هل رس هدانز هش اوج ب وروص ود لص مهناخ ب ۱

 ۱ رد هدف اغ هدکد د یعاص ےک یدنا راو ملکرب دعا عاش مد ی دید

 ]| خوا یدیدردنا منم ندرلنویف یدروق ندا لیمر هکر دنا,تعاب بیو

 شعروطوا هدئناب كيدز هجاوخ ه كام مدرۆك یدد یک د روک یدااخ

 || تنع لاک ج ع هدکدید لصا یسهدلاو كاوا یدید زویفوا نآرق |
 ششکیا رشا یدید ردقوب هغیف والدم كلا هدرک هلبق هدنراهطو لابو
 شغل وق تباغ هدنفادروصوید ی رشاط وص «نمهزاخ هن ایعک یدیاراو

 ه دیس رز هر | و, کک یہ اونا یدیدیک دروک یک شوک لب یدیدردمدتم دجخاع اد

 ندنناشاخ ترع یدید ردقوب مکیدروک اس یلاع یک كنآ زما یف شلوا
 | یکدا هرزوا تغارف هدفدلوا یجولعم خص كنلابعو دالوا للا رس |
 ۱ یدنخابتونابق نی زرعا كننابناو یدمر ویشر هبیود تویاشاب هکع یو 0

 لولم یدلوا هدنافرب ج ندزدمآ شوخ یکیدلب وسم هک یدروک یودب |
 یککر شلاق ه دننأب و یدک بلکرب هتناب كب رع نکا رروطوا ناو رو

 : یود هدعلارا نرو هی توالکوت فارس هقرا نئابنا هکبدتساو یدنا هک |!

 | ررکب كي هک: وکوش یدیلوا عاص كعاش كس كنسرکا بولوا تقاط یب |ا

 0 رع اکتس یلاعت قح هدک دید یعدلوا عاقب بلک مب ب رع ید د یدیا

 تافو تولوا التا هرکص ندکدب ندن كن شا شکبا كنس نور و |[

 هلدلاخ ردام یلآ هدنلاوس یا د یدلوا هعن منکیآ رش میاد یدید یدتا |
 شاب یل یدید یدتا یعافو یسدلاو لدلاخ یدید رل دل رغ وب هدش روت

 ءوا یدر و باوجود یدتا تافو هروا هروآ هاشاط, كن رانه كدلاخ |ا

 ندلرز كشوک كشدپب تبسم لب یدروص ود ىدا یگافو لغ

 ینابتانالواهدنشود هج د شدا یاو برع یدیدیدلاقهدنتلادلاخ بوایعم



) ۰۲۷۴ ( 
 هات هک او اهه ات اله هام 7 تن ها دا کتک ات هات تن لک تاک کت

 یا لوا زا هر رلد كند دل راک نوعا یلط تدحلاح ینااکد نتسداهارک

 ۱ نکهرو اطعا نوا كب ندضرو تمح هم دآ و بش یار هدکد د کنج

 هحاوخ لدا دز دوکمرب و تانهم هنر اکا نوعا یینادا كن د:یسعکیاو
 كم هلع رک اصوص هرزوا مشاب رکسانعلا زرس هد اوج هب هروک ذم لاها

 هک ردق وشت ردهزال کلک ا١ تب اعز هرس ندرکش دنلو " ندن_بدلاها
 باطوفعندنرگبد داور کما هدقدنلوابولطم تج اح یکناندتاذرب

 ندرکتحاح یک اید رج اعود نانید ید تارت یس هوش مرک هر هلو هوا هد آ

 کر ط اخ لکد هنسو اک اد رکب دنا قاع ندنکلوانب ید م هرو یتسیرب

 (ثیان بود ) یدد عهرو تلهم هنس کا نوعا

 هدنتراعا نيد یدیا لالا رقف تناغد مدقم ندزاوا هدیضر هتراها هحرد

 > بواا لام عیج هللا هر داصد یی هسک لوم رب ندنسل اها نات سدس

 كالاح تولک تار توا لوک رب هح دا لوا یدقا ر جاش هب هدحاو

 کود ع یدد راد“ کلام ین ود فات هدنلاوس ولد ردلصف نوکول

 درو باوج هد یدا یک ا ید ب هدک دید ید لص اح

 بضا هت ودسنک هد صا لوا تونا ن دنز وس كق رخ ب وتود

 توداک هتفاصاا هللا هے ظح اله ی ص | سفت هد هسا اردک

 یدلیا ےل و در هتس ودنک هش یل اوما یخی دلا ند روب نع صح

 رلب دید روس کد هر دعا را مدار هد هداب وب هب هدازر زور (تناکح)

 هدازرزو ید هاشم هي هداز رزو ماس# اعفاو یدنرونک هنناب ییدآ لوا
 هنس هن اځ كردب مزابلاغ ل هدلاو تس بوقاب هصخ لوا هدنتروص هغیطا

 فب رظو ناهج دنز فل رح هدک دید مردبا مه شعا دش ی

 مرد اما ر دقوب ید دوج ندنس هب اخ امط كم هدلاو مب هلغلوا نارود

 ید رب و تاوج ود یداردنا قان اسیغاب هدنس هغ اب نا رزو صعب

 ییعاراراشع تولک هخروضح رایازرمم یلیوکر نوزوا یلاقص تیاکح)

 ملط بودا نک لاوح زو یعادغب لاو چ نوا م: رلندا ف

 هلا تال امص هیق نوا وبك قجا یم از رم هدک دتا تیاک شود رلیدتا

 لاوسچ نوا هک یرولوا نکم جه نس رویلب وس نالی بولک هم وشراق من
 یرلترمضح ازم هدنناوح لد وک هدک دید رلنو تد لاوح زول یادش

 س هرکصت دک د تا نیم هقوا نوا یلافص مهرد نکس تداهد ید مب

 ( ررومآ )



) ۲۱۱ J ۱ ۱ 

 دکمه نجس هد تاکی دیدن لاش 0 لاوس رطاخ توراو هنت دابیع 1

 هت سکش م هعس نوک وب قع یدلوا ادب یرغارب هدع درکو مدلواراتفرک

 رلیدروب رولوا کش هک درک هک روق انالوم هدک دد یدل وا

 دارمكعا دیش یسرب كرات ات قیرلتمضحراطع نیدلا دب رف(تباکح)

 راشم روپ هه ادبلاب یرات رمضح ه رس سدق حش هدتفو لوا هدک دتیا

 ( یار)
 4 تسشا یزا هنیک ار قاشسع # تا یزارفسم مسروت هاررد

 ۶# تسشا یزاون هدنن ارت هک داش # مین دیمو وت فطا زا همه نب اا

 بولوا ب رشم شی وردو لس اف رع اش یراض رص ات ( تیاکح )
 ردن دن اسا روهشم كنا تب ویشاو ردشم رو هدتحابس نیرع

 (تع)
 تسلاع ناطاسدراد مان شیورد # تساسم تعانقکالم هکار شدورد

 هورکرهدنرانک هلجد هدقد راو هدادغب بودږک دقبر سصان هکر رید

 راهب لصفو یدرب و مالش بوراو هنرلناب نکرارروطوانالسهلا لضافا
 نو ندرمصات نأ-۳ یدیاراو یاسغط مظع كن هلحد هلءلوا

 نسمردنقم هکلبوسرعش ةهبدب یدریو باوجود مرعاشد رم هدلاوسوبد
 یار ص ءو ناس درب و باوجود هلوا نمرادستفا هک داش هدک دید

 + دول هناود بکراتفرزو ما ار هلحد +۶ (عارصم) ی دلیوس

 *دوب هناوید رکمبلر فک و رګ زرد یاب#(عارصم) . رول ی عمان

 نداراخگرایدروص وید نسبل رهن بودیا بجا رصاح راسو ناس هجتید
 مرصان ن هدک دید نسم روا یربصا نودا لاوس نااس یدید مروآوا

 تولاو ىدا تیکت صد هللا مان بوقااق نامه ناس یدروباوج ود

 بود ریدتا تماقا هد دس هناختدم ییدلوا هددادغیو یدرونک هنسهناخ

 یدعا روصق امطق هدنداعر

 تج احر بوراو هصصت مان ماش نالوا فو ردم هلا لګ یر كرف تیاکح)
 هدعد تدااور رگ احر مبادا نس شیوردیا هرم دماعس یدلدا تلط

 کنج اح شدورد یدید م هدیااور یکنجاح كس هدن نسمسا تجاح هن
 یدید ردکلط مدع قحاح ندن كنس متجاح دک ڌن دکل وس هسا هب

RESET EEE TST ORTE EEE. 



 اڪ رضاح ا ندنردصمندب راب را ین ) همنهیآ مهسا ر د هاش

 مەديا رد ردغاب ینیروعاب مرک عی عاب قوچ اکس عاب را یا هلغلوا
 ردهلوا ۳۳ اتوم ه ویم راب ا ۱ همنا

 لواهک ردنا هبسد دیش ۳2 یش ر رعاشر رسد رب ند میدن ماسقا (هطلاغم تعنص)

 ردناعفد یب هطااغم لوا هللا هیج ول ع ولرب قحارولواق الخ كت داعو فرع ەي

 (تد)
 # زورفاد یانراسخر نسهصعوح # زاو:لدیادناملکب تناسهد #۶

 + زونه هتفکش ان لو لک نهد # ماع هننکشنکیلههگ تخر #

 1 یرورمط رع "یر رعاش هک رد هلهح و لوش (مزلدالام موز تعص ل

 هدرلعا رصد اجا ضصب ل نع رب رعاش مان رداقلا لہ ردیا مالا

 مارا ھه _چشح ییاو مج کا دنس ءو ورم ج واو منج وا

 (تس) ردن دل رغ لوا تس چ واو ردشعا

 ٭ دیدنرت رج نم منچ هع وت ےشچ یہ هک یا #
 ٭ ددنر وکی وت مشج زا ہعشج یعشج جہ ٭

 دا منع ناویح ریلح دیاوت سون ریس ڍچ

 ۶ دیدن رهوک زارپ یع>ج زازج هع نازا منج #

 ٭ دیدن رونا ةع تمش رج ےعشج هکناز ٭

 لک ردا دارا ی هاشم تاک هدنت رعاش(مظن تاما صتعنص)

 هژانم دارا 3 سلعو 4 اتیعف 3 قاس هنا و هدا راسوحو نجوم عابو

 هد مح ه طعام رهاوح هد ۵ساا قوح ك هر رعش چ اصو رد 7 تحاح

 ىدا وا افتکا هلا ىج ردسق ون نوعا قعلو هذن رب ید ندنآ

 كلدصع یصاق ید راو تادر ندالصف مافی ها مان اال وم (تاکح)

 هیس هح تراعح ندنک» دتا نتطلع =a هداز هد هثحایم اشا هدا

 02 < ادام رب ندسنس هقرا كئاو دوش طاف نوا اما

 ا نوکن هدانز ندن ول ند هة طد ۳ هدش او تح هاش الات وم دات کرد

 یدلوا رالف ساو لڪ تاغ تبول وا نایسد ندنصا رعل یا دهد

 هدق دل , نمکی ی وشهو اسر رب ك ده اللع ندلا تب الوم تاکح)

 ( هتتدايع )



۱ ( 66۰۷ 
 سس سست سی کد

 ۶# راک زور ناما یا تشه رهداب تدار ار #

 3 لوس كاف 5 ۴ )اهل تک رفاو لام وک لاا %#

 + را تخ للاع تگ قاب لسد تباث لصا #

 ردا ادا هدعسا رب ق دات یاصوا رعاش زاده یاب ا ید یر و

 تان ومشا ف داش فاضوا هرکس هد هژو كام نو ص 3 امر یی 9 اوخ

 ردش#م و € ووو لد لیک اس نشم كناو شعا داراو ارحا 1 ۱

 (تب)
 + تلا هوک تیک رت كلذ نیا وند دیا کال #

 یرصتعردبا واع هدنفص و كنو دع رعاش هک ردقارغا ۳139 جد یرو

 وسشا ك هدو ىِ ا ین نھ كنو رڪ دو رع | مان

 (مظ) ردشاا ادا سر هرو دم E و دل کا

 %3 ناهح ود ره درکن اد هک درک باوص 3

 3۶لاو رب ظد 1 یاراد دزا هناکد 3%

 یدعل وا دارا هل وار اعم هد ااد ندا یم وفم كنان ات تش

 نوا اعم تظا لو اورلپ در ظفار رعاش هک رد)وا(موح ولا ىد مام ات ە ص )

A ۳۵۸۳ هداز اه دو ج وارا رواوايلاعح ا  JE Eا رواوا  

 د رب ۱ 1 داب و شا و رح aح او عاص ول رار د ہوجواا ید مانا

 ر وس روش تی لكن ول هدهروک دم تعنص بودی |

 (رعش)

 6 ررر رب تراب تسا راسو یعاش نت لیف 4 |

 ۶# رای رایسپ تع وک را غاب را یا ج رھ نیز ٭ ۱

 مهسا راب وسهرکق وچ ییعدراب راوسب رکا هعنجوک نس نت لیف نس یکلوا)
 7 وکم ةا 1 د را رک Ss ید زر اب رات سو چکا (

 کن دن روتک هک ر وضح ی رلحاتم عد تکل هداد راب كنس یسک جوا) |

 و كيووبا هک رع نال راب یسګ د رد) همنا مدسیارید ردقوح

 هرک قوح کس یبیصسب ( همتا مدسوا رد نسؤلرخ قوح اکس هلغلوا

a) 



) ۰۸ ( 

 ا د لوف كه اش لوا ید ا ناسحا نونلا زویشپ اکب هکرد رادنامحو

 | نوتا زویکبانوسالا زویشپ هدیکوت هسخود رد راک طاغ یم یجناورب نالوا
 ندک دتا غ الباهزویبینوتلازویکی!یدشا رماه دک د تشو ا ینودازر مر دب ۶ د |

 راد ر و ی ك تولا كم =a دهند هر ص :

 سک رع رددا ميس و بال رد هلا ]ژ د ی زلیحش هدابز ید دوخایو

 ىلج مس اولا دبع ندنسس ارعش تخ یاپ رجس ناطاس ندنسل اھا
 ردش و رس هدیص رد هرزوا روک ذم تواسا مالا لم اروک دف اطلس

 (رعش)

 3۶ ناطاس لماش نمازورس لماک لدعز # 1

 %3 ناهیکر ددنتس 3 ۲. رو 2 تک ورز 3

 %3 لرغط هزاعحه مود نهاشهبا و عمه ی %4

 ٭ نابع مده مرامچ میض س وم رکید هس #
 ¥ تنارنامجهراو هک رھ“ ناہج دنوادخ + |

 < ناموا یورونیبجو یارتیار رد دود #
 3۶ تلم یزورف مود تلود یزور هب یک. # |ا

 # ناعا ترمصن مرامج اید تیز رکید هس
 36 ششوک ردتسوانانسشدنحردتس وا نا #۶ |

 ۶# نادیم رد تسوایاون ساحر د تسوا یاس _##

 ۴ لباقار حاورا مود طسابار قازرا یکی #

 ۶ ناهرار حد مرامج هیاماردعس رکید هس #۴

 ید یسی رب ردشلی وس هرزوا روک ذم تعلص ردق هشداس ات هدیصق و
 ردیا دادسع بودیا داربا م ظفا زارب رعاش هک ( ردیتعنص نیبن ) |(

 هدعارصمر دوخآبهدش ر ندنهب دلوا جا هرعسفت و ناب هروک ذمظاقلاو 1

 ردش ل وس زا ك رعشهدنعنص ول وردیا نا یا 1

 (تیر
 9۶ تو تخو لسنو لصاو لانو لاسو لامو لاح # |ا
 ۱ ار یا



( ۲۰۷) 
 سین سما تاب ا اا ان ست تست تل ا

 هل حج كطخ ع اوناو رل وس رش لعاو ردشعا لب اضف بک

 تاطخ هندن زا مس لوا رهام ن د ی دید ردار رگ لزوک نس

 هدهاشم یکط> مهو یک ط مه تب ار رکن و هلن وسرعش رب ۵ د ید ںودیا

 || یدتارب رګ بویلب وس یی هعاعق وب هه دان ید مارالد لوا یدد ء هدا ۱ 3

 (هعطد)

 3 دوش عج کل كنسرد هک تسرح راح #

 ا دع یناراخ نب كنس دوش نوقاو لعا ۶

 ۱ ۲# دادا رم ڪک لصاو تنیط یاب # |ا
 9۴ ۱ ییابیتیف کالفز ار مم هدر کس ت

 ۱ ٭ دنا یرد هج تسه تفص هسره نا نما #

 | * نارا نامج دیش روخ کو نزا تی رت #
 تواوا ریه# هک روت ندنا یطع> نسحو یرعش تفاطاو» رفظم ده

 | بولواهدعاب عب لدنز رف کس هکم رسا هل ا بلط یدضع دیس یردب |

 اا رروک ھی رت رکا راو یتیلباق بیگارز م هدبا مارق هنس هبرت نسح كن ||
 ۰ ۳۹ یدو نده دلوا راسحخر هداس نکل ردعح هلوا نامز ردات فسا

Sa۱ نا هدن رو طلا  
 || نوتا ك نوا هرزوا قل وا یس هلص كن هروک ذم هعطق تؤدا رو کن

 | لئاضف بسک هللا سزرو همولعخ دلو او یدع | بیغر هلع لیصح هلناسحا

 ۱ ردشاتوسارغ دناصقهدنرلفح رةطملا ناهاشتولوالئاماقناغهدرعشنونفو |
 1 هر یجاورپهدک دنا ع دقت هدیصق هارت ایا ززم یراق دنر اال وه تاکح)

 || هدک دتا ماوپ د نوسل رب و هلص نودا ز هشت هللا یک رت نابسا
 ۱ نا قدنر و یدتا ملا e زوکب ۱ تود یج او رپ

 || ی دنا ض رع هی از رسه نوبت ونس ی ةتعطق وڍ ه داخ لوا
 (دعطق)

 3 تسرادنامجوک و رکن امج نآ # زاون تسودوزادک ند هاش 3۴

 | ۶ تسرایسب هدنب هوش نآ فطا ۴# مانا د وغ ار نوتلا زویشب # |[

 ز 3۶ تس راک طاغ ىج او رپ هک اب ٭ مس دیش ط.لغ نم رکع اب ##

 | 3 تسرانندتسدود نوتلازویشب ۴# یکرت تراسع رد رکھا #

 ویگن اپل هک ندی شزاون |یابحاو وتمان ل



 ارا كنس ندرت اسارح هدفد)غاب هاغوغوبد ردمراج میو یناسارخ

 راحو راک دید یدنا تلکرا هدن رلف دروصوب د یی سد هول ترا

 ؟لکک را رد مکن دید ك ءال ر ادن چن مب هددت اوج رارد,د یسلد

 یدبد ید.عول

 هروک ذعرهش نوکر ی دما لکد شک هنار هر مشرک رهیرب ك روع تاکح)

 6 اک د ت را كديهل کش نک ار ناشد وشن اج رایج رکشباوراو
5 

 نا غ هيك تادان ول ایز کش ك دید كتاب رح چرت یدلا کش جوار

 یدد یدل وا اکب هر و یدلوا SE هتشا توآ هس عا

 ج هدا ز ندنعاوح لصا نکماردیک هدر زر a صخخخرب تیک ۱

 هدنندوع ندعجیدلبا < هوا كتخردر هدا رک لاخ داوا وتلا

 || رلشهزاف نکوک كج اغا ےک دروک هدفدراو هفرطلوا نوا قمرا ج یتنوتلا

یضاق تولوا روعش 1 وتفاطییهدک دروک هل وب رلشملا یوّلاو
 كع ا 

 یاو یدل دادعساو مار بسا هلا له ی هصدو یدراو هن روص>ح

 هی هتک راز يعیدلوا باغ كنوتلاو تک ن یدعت هروک دم صف

 یضاق هدک دیک فا رح یبتدلک هات خب ه رصد درک حواو هوس

 ج۳ دنر وک * جافا نالف بودرغاح نب طر وم شم نالو ا لا عج هل رهش

 3 الع هتلع قوح كبو ردراو ىب بسط «دنلاوسو د ر ديمراو تصاخ |

 بولا هطخاعم مدرو رخ نوگا هئسح رب مدھم هامر ندو يح رواوا

 شا ندیا حالت لوا تواص ین رش یصاف ید د یدلوا تابافش

 ظعو هلیا برد هش رش ثیداحاو تانآ بودروطوا هدنولخو یدترغاح

 نسح بودشمول یلکوک كفدآ لوا كرد" تیهرو بیغرو تح هدو

 ےل دقو در هنبحاص یتوتلاو ی دری دنیا رارقا هسنفیدلا یرلنوتلا لبا ریدت
 راب دلتا

 یهدازد,س ر بو راو هتکم رفظم ند # هاش نوکرب تاکح )

 ناوجوب ندملعم روس زاب یزاب هلا هايس یوسک هام نوج یور هکندروک |
 هاو ر دسیلع وا قلا طح اے م ها دقد روص ود زار

 تاد نکا ۵ دش اب ول 0 9 را رد 5 سس کا لا 3 الح

e he 



( ۰۰ ( 
RIES بس ی و یک DERKET سس سر لمس لس یا تم رب ITEP ET KERD, 

 ندن- س٥ صز ناعجا ناو من كلل ادع ن اراکب ندهیما ین تاک (

 رکیلوا قداح بودنا ما هنن اراک تم دخ ہدقد> اق یناغوط نوکرب, ی دیا

 هکر ااوسابق نیراویق هعلق نکیلب وس بوراو هراتلوا روم ام هنن رونق هعلقو
 رممهلول در هسا رد يڪ رک | نو توعیح ند رهش ناغوط مز

 ی دید

 لیغوالهاجرب هدک دع تافویدیاراویطاق ندتمو اعرب هدن ونرف تاکح)

 هدسلاحم جا رلردرو هنلغوا یکلیطاق نیورف نوع رطاخ كم وح رهبولاق

 دن ول يضع ندنسابرف | هلغلوا فرط هک وصطا یزوس هنالهاح كنب دنءایضاق

 یصاقبواوب ملع بلاط ر رهام هدوخ ملعود نوسوفو ازار یراببولکراع

 یا هلبا ترانه دسر د ےلع بلاط رل دتا نییعت هغغو قوا سرد هب یدنفا

 ۱ یٰیعاف كنا دز ردلءفبرمص ارع دز برمط تا طفح ییکریوب «دازیاق

 1 یدید ردگعد یاهو یور# دز یس اعم كيك رتول و ردیلوعم ای

 مزال یدح هورع اب شکود نوح دیز یورع ودیا لاوس هداز یطاق
 كع لوا ها كنآ ر دلار هدو ملع تیکرو هد اوج بلاط دد

 ا ردق و شل وکود شکود هداروب هسخ و راردا طبض نس هدسعاق

 ۱ یدز لوا نوستیک ست بویلوایضار یا هد هسا یدرو تاوجود

 ۱ بلاطر هل وب نداعلص دنا ودکو د یورعكا هک ,نوسروتک هکر روص>

 | رونه اد>یدیزو هداز یصاق یا ملع بلاط یدد روید تداهش ملع

 | نوا وك دعاو-ف مفت درحوب ردقو یدوجو كورعو شما قاخ
 1 نددزو نس بو-اک بضء هر یا هدک دید ردندنل و لاثم روتوادارا

 بل اطوب هن راراکتم دخ بود ملک د یضار هنغددلوا رياط هلوهم و هدننامز

 | نیفص نع كنهعقاو ون هکات نوسنلوا سبح رکب روتوک هنادنز یم
 ۱ صالیخ نادت دد نا بااط هلبا الب كم یسات را ككا یدىد مودا

 ربدردنوک هنس هس ر دم بودا

 ر لصا یدتلکوب نکو بوتو ط یراج هشدار بععردو یدتا



( £7) 

 یال س ك هد ررو مالساکب هدک دلک ادتا مدآوب تودنارکف هب و دنک

 هدنلاوح هدعنوردبا لاوس ندن ولد ردردعت کل رد لی وص هدعد مرولا

 | كي وص هد رما یادتبا نولک مدآ لواو یددربد ردرادء ۶ یادی نالوا

 ۱ هګرو باوجود مالا مکيلعو هدقدروص ولد رد رادء درد

 ییعع كروص هدک دید نوس رک هنح رف كتئروع كش ا تواوک فد رح

 زوس هن یدرب و باوج ولد رد هلدرکو هنا هلبا نط رویدبا لاوس

 یط لاوس ن دادا ۵ ٣ درد قا ربط هنن نغا نسسعا مدآ نم هلکا :

 یدربو باوجود هوو زوب هلرا

 بودا قلاعس اف هكدا راو ییالغرب ست لص ود قدا تیاکح (

 | للح كم الع ندنزو هساطم قعسا نوکرت ىدا ر وشاطوص ۵ سده ا

 ندنس هلج هدنګاكلادناخو قجەلوا لصد هدک دتیا لاوس ین رطاخو |8

 2 ردکعد هول 4.1 لا 9 راد 9 قعتا قیدید مع : ا هل اكس تحدن

 كن رلثات كحهس كرلنا دیک ر ۵ ن فک دید E تح لر ندنریگا

 اوسم هلا کر كبوص یر 1 ن ؟ ره ن و مو هلا یراکثا

 لک راودنک یزب و رازع | رکف یب د و نس صاع ا نالوا دوح وم هدنادناځولو ۱

 ردرااک دیضار ندن هو نردنس هن الاح هليا هلجو و رار دیا سابق یراکتمدخ ۱

 بو د كداب وس یرغوط هللاو هدک دیا یزوس كم الع یا ید.د

 یدلءا دازا الغ |

 یراود كنغ ان وو نکیا رک هدانر کب ر لو بحاص نداق تااکح (

 ورغاح نحر لیکو و نعل رالاس ناوخ بەعردو یدرو ۲ كاکارب هدنرزوا

 ۹۳ لوا ندبدلوا یضع طارفا تک یدروا هتابزات یللا هنغانا

 ۹۷ ا

 | هنناب رالاس ناو ۰ دقدشواص یعانعر طو د عل رلر دم هددا لا "وس یدک

 ولد لدروک اور ك دت ېج هزاکب یس اےس ول ولدک ود نوهت ی مکب تولک

 2 ع نوق رط اقرب ۳ دم رازبسا صوص# دم ودنک ى: هدک دتا مارتا

 یعانا هسدا رشود نداروا هکنسمرنوشو د محه شمهیچ هن رزوایراود ۱

 ردلکد رطاق ردککل تاک درول كنس ےک DA ناو یدید روان رف

 نالوا هدروخآ موم ه نکماسعط نگو نوسسلوا رطاقک م هدنا ضرف

 یدد کد روم ۴ ےس هطداح كزکنارتسا

 ( تیاکح )



)۲۰۳ ( 
 شعانیع_هکهامررو یشر اکب زس هسا م دتا نیک هک اتالیعا دن هج رکا

 نادنخ یس هلج نکیا رروشلغا ه دنراک دتشوا یو قلخ یدد ردرکساکد

 رل,دلبا لصاح یوا صم هلا ابا ده مدفن بواوا

 و تب ررر سورخر هدنانكنشاش نل لوحار تاک )

 اه وک رژوک کیا ست ی را زا ب ودیا لاوس
 مدرروک ترد یس ورخ کاوش ن هسلوا عقاو رک اهدنراکدد ردنفاو

 یه

 دطاغو مروب روک یکیایشر نم بوراو هسبطرب مدآ لوحارپ تیاکح )

 بور دلاق یتشاب بیبط یدید تبا ج العر اکب مرویلوا شوشم بو شود
 تودیتلا یو لوحا یدد کچ اله دن روب شا هد رک دزد كربس

 ترد: ئ و بلیط میدتا بلط ج الع بوروک ینا یر نب هاتصعماو

 یدعیج نداروا كر هد ی هلو تیءطر هفت E روج 4

 یف کک

 ید یچوآ یس هب زاجو یم هک رکو یس ةجوز كلصخقتر تیاکح )
 یراق ت اغ هنس هجوز بولک هنسهناخ نوکر روک ذم صع رابدنا رغاص

 هدرلنوک و نسهتساحوق تروع یدید روئک هسیا راو ما ءطاکب یدقیحآ

 نسیدیا مدتسبا تالبراتا عاج ن ددسن نسشاوا قالخ الا رکو ناب رم

 كنسبوراو + قو یددنسشهر ویده یژردبولآ یتاوعراساطا

 بلط تال راتنایغاب ندنان و شع ادد ید ومو تبع ندشاب یک كردپ

 هدک دنا ی و و زد یدید شمر و هی, رد بولا یتاوغرا ساطا نکردنا

 بويد معا تلا گورسرک هسیا دفع د همالعر نب نوساوا نوژواز ؟ رع

 مر.دد یا یراو كربخ تودنا رد و یدراو هتناب كن هب راح هلا طاشد

 یرازوس و هرراح ی دید شکا كج هدا دمع هلاوج ل ج تحاصتاامرادلامرپ

 تتحاکس ید هلیالع یک تاکدرب و ی-هدزە قادازآ اکب نس نو هلکد

 یلاعت نح یک یراکد با دازا ینب كلهدلاوو لردب و رلوسرپ و یسهدّزم
 یدید نوسدنا دازا ندع شنا یرلنا یرلتربضح

 نکدارروئوک هنامرک د ب ونک و یادغب لاوحر مدارغاصرب تیاکح )

 ودنک رغاص تولوا ادب راوسرب ندوشراق هدکد لک هت رانک كب وصر



( 

 ۱ | نحو هدننامز كن کالم طعاو دشرا ۱۳3۳ روهتف تناکح (

 لازا م ظا کاکنلا دک دال ماج او راباناب رک و رات ی لخ هل.ظعوبودنا |

 نيسح ئالد هدنفورب یدیاردبا باج یدوقن نالوا د وجوع هدنرلهدسک |
 كمردنوک یه و یدستا داره كیا لاسرا ریقسر هعاصص هاشهزارش ||

 طعاو دتشرا ی رب هل هدک دنا ت روش هلا ی قلود ناک را وند ردب لای 3

 کالم د هم یک صف نگ e بودا قاعا نوکیا

 هکمردنوک هنف رط عاش اه کر ها تلح تب روصح یاد شرا نیس>ح

 ۱ اتعقاو راد دار وک بسانم یس یعهلج كّعلود ناکرا ال دا وا مزال و

 : هد نکل ردق وب مز وس هکنفایل هک دز راک هلوهم وب و هک تخالبو نوا

Eتالادکو  eS۱ ردش ٤ روا یک. ةفاكت هوا سہو لوب  

 لهسدارد | دهع هلع یدعس 3 نک ح هیعا یز.هلد هدکفاد راو هیاروا

 ِ اکر رکا ذیلا یوم یدد عهر و ندمهن رخ هسا كب ولط» هارد نره

 ۱ الادک هدلدرا و هراروا هلمح و لاصر كنس كل هساارر و نولا كم رد

 یک ادمن ںولوا ظوطح ونونع نیسح کال ید د مردن دهع هکماکعا |

 =a فسا جد نوحا كعا ییلحرح لولو | طعا ندا ھن رح یولا كي

 یالماعم قحلوا مزال ها هوا : شومان كنس کالم تولوا لصاوو :

 دام تدوع نوبل ادا بول طم هح ور یراق س ۱ رجالا
 ہد کس دا

 ۱ عاش ۳ ندسعدلوا ی وادم ك هلجچ راهم هدطعو كو کک

 ساع كانال وم نوک رب یسلاها ماعو صاخ كنهدل لواو تاود ناکراو
 لود نم هر ه علام ول دشرا طعا و راب بلا زانو احر سا تدئرت ظعو

 ۱ رللدرب و رارق هرزوا كعا ظعو هدرک ععاح رضا تن زا هو تودنا

 ینییدلوا جن قلح هدا ز 3 داتنعم هدروک ذم مداح هدو داوا ۵ عج مو

 3 ۱ شرک هدلاح یاد و سضاح ید عاش اش ها یاود ناکراو

 ۱ یدلب ماتم نابرک یس دف اک كزاعجسم هلا ظعو مرک رک بوفیح

 هدظعو رازاب هل -مجو هو
 تر هدناراد رخو تیمرک

 ۱ هدک دا هدهاشم

 ۱ ندنو راز زرع یا تویمهدیآ طض ی ودنک هلا تک ر یسهععاط توق

 نکل مدردنا هزورد ندنرا هسک كراع رک هدیلعع لرلظعو کیدتا مدعم

 رلبدرب و نیس هرزوا كمعا كالادک اک, هدتفو 2 دلوا هح وتم هب هدلب ول

 ) هحرکا 3



ORE 

 لوااکسر دم تک را دم كدسارحا كنهروک ۳ تعنص طض كنهروک ذم

 ۱ كالداسیسل ۳ راو نسرلو | جاست هي لا سرد ها عهدافار ها ی لوصا

 ۱ هسا رواوا ممآ ره نسزنسآ یش یا کیا رو ساوا هسیارواواهدهرترهنسردپ

 رەدىیددنودلوا هسلارواوا هن ره نسرولا هسدار رو یوا نوسل وا

 یییدل وا كشوا ساع شا وردو یدریک هولخر بولا هژبسوا ندک الد سوا

 ردماج یسارول بور دااق ساب ساع یدد هلا دیش بولک هنسومق لر واخ

 ه دناوح رار عن ساع یدید نوسلوا هسدارولوا یسهرن شاورد هدک دید

 زا هدارو مزب رع یدید نوسلوا هسد !ارواوا مہ Se ذک د د و هد

 1 یدید نوساوا هساارولوا هره شیورد یدیدردقو یسهعشد ندای زارپ

 هلا ملت هرک رب هک درک اب یهز هللا نیس و نرفآ هثیورد سوا ساع

 یدد ی دارا تفس ل داتشا

 یدت اراک هکاح رود ا تولک رور هشوا س اڪ ناز وار 5 تاکح (

 ید سوا ساع یدعا احر ولد تا ید رعا یر کی هایم اوصا یازیهأد

 قالبح نوک قرذو ردٌشاب هل ایشرپ هک-بک وک بول وا هدیعحر رب نددعاک

 مف ا دغاک ت ورارق لدوحو زوطوا وشراق هشلوک هدلاح كب دلوا ۱

 ج روشم هلا یح یسلاها هدول روااق ض ا ع نار هکب نالوا

 : نوک یجدردو تا احا هک ح وا تورج دن رک و راو در وکر نالوا

 یدتا تح م رظد اکر واو مدروڪڪ یرمهح ترضصح بودا دان و

 : هکفر ط كنسرلنا تا هدافا هنسالاها هب رقولد یدیوق هسکو i سهل و

 # تاعر اکس هدن 0 رهب ه ا ای و زروک

 : e رد a9 رو لا بودا د صو هد هاو دم یتسلاها

 یدلوا

 EE کو 5 رکا توراو هرکن اوت صخترب رفق رب تیاکح (

 نفد بوراص نتکاکس هدناوح یدد نسردیا هاماعم هزاکب مهسا تافو

 ال هد#اؤو تسا نایک خا تالموکرب کن ۵ دف عاص ی نیس هدک دید مردنآ

 عار هروک ذمریع بولوا نادنخرادلام هجاوخ هدک دید تا نفد نفك

 یدلبا اطعا نهرب

CA 



 یرلان عم شوخ یراکدروک هدمراءشاب یرازسرخ یتا هکبدرد یرغاس

 | كەرەش اعق اوردقوب یسانعم كنبر جم مدروک یی راعشارنکاكنا نو رایدلاج
 كنرغاس نولو ترش هعطق و شعا یرغوط ییدید رایدلاح قب رلانعم

 نک هد توراو هن رو طح ك ایم اج ترضح هد داوا یعوع“ جد

 سکر ھو زکسشەروب هعطقر نسو مد راکتمدخ یعدق رکناتسا رس

 هنا كقلخ رو. ة وای هروک ذم هعطق هسروک کر ه نب و شار زاو شعلا |ا

 نیس < ید ادا ید دردرامظاود یدلاق فالو مزول هغمراو

 هلم نیعو هد نیش نظل ی رعاش هد هروک ذم هعط زب هدخ اوج

 ی هل مو ههل یه ندنغیداوا رادغ قاخ كدا شمزاب هلبا

 یدروب راش | فر لاو ل ا هه

 یدبآردیا لکا هلیغمراب شب نکیاردا ماعط یسر كنيليفط تیاکح )

 مهراب یا هدک دید نسروپ دبا لکا هللا قهراپ شب نوع یی ر ندرارمطاح
 یدر, و باوج ود نوجما یی دلوا

 ب وروتک هرازاب بول اج نس هیج كنب رب یسیرب ل نسرخ تیاکح )
 هرا دغ ین ەبج یتاراب لرسرخ راب دااح یی هبح نکا هدلالدو یدرب و هلالد

 یدید یدنیک مدرو هنس هامرس هدرالاّوسود لدا ور

 هلا تقرمس یشهحر هاوو بوري ڪڪ هب هنأخر یب رب لرسرخ تاک ])

 5۱ ا ورکر ند کوا كن وق نک راقیح ن دوبق بونلک و

 توعار هر هشوکرب ینایشا هل ته فاو داس هدک دروک یرلنو

 یارو رلددا لوا یدلشاب هکءروس نکو ا كنوبق بولا هکر وسر هنلا و

 یدتیا تافو یسدرب هد هلاخوب ه دنرلکدلبا لاوس وید نسرویب روس نوګ
 س هل و هم قعشعا ند 4 ا نورد یدید مروپپ روس ن وعا كلا 8

 یدری و باوجو درولردیشیا هرکصت دک دیک ندارون رلب د د رويل دشا )

 رهام تافل ه دانو تالرهلر شوا یصاق رومشم هدا تبرع تاکح )

 | || یکغا كلکلد نداتسا یا بواکربتفرب هناب نکبا ہ دماج نوکرب یدنا |
 | ق هدکهیاسو هل ملعناکب یب هروک ذم تعنص مر وی یتسهدعاق نکل مسا كب ١

 قوج كب E ندوب هدنناوج شوا یطاق یدید مدنا هافر یک

 لوصا ردلرا.ع ن دلصا ج وا یس اسا طف ر داکد مز مز ال ترور ره

 ( كنءروک ذم )



GED 

 موزوا هايس عونرب هد دنقرع» مز ها تبسانم هدننه» یانثا ی رال غوا كمدآ

 لس یلثم كم زوا لوا رارداباب شار هنعسا ردنب رشو ردرادآ تباع رواوا
 ها ےس هنوکرب ید هدنا رهمزب یراترض>یماح رلب دید رد-فول هدر ۲ هدلد

 رم رالع ا مزو رارید مال اخ هنا رواوالصاح مزوا ییعاو نوشو

 راب درود رد لیعا ندزر ابا شیر رس

 یرصم تابن هدازهشرب لاج بحاص تیاغندروهلدالوانوکر ب تیاکح)
 یاجالنء هلبا عضو هنجوا بوبل ه-جرابو بودیغ اسط هدنرغا نیرکش
 یدیدردررگب ولطم یسعن ندنرل هجراب رکشو و یدتا ضرع ەن ۇعا

 راید روس مرتسایتا سیا هدابز هدنسغنق رهرگتهدنآ ّرسیراترنض> اج

 هاک و هک ندنشدلوا یرخاوا كنس> ماکنه کر اف اکح)

 كال رگلود كنو دنک نوک رب یداردا سار یرلبوم نالوا هدهد هدنور

 هز الفو مدا سارت هرچه وش همدا نالفهلافال ندنتراهم هداتعنص

 لافصر د نوجا مزب یرلترضح یاج نکیارد مدتا شار وق هنوک وش

 را دروب تبا سارت
 هنروط> كرت سّصح ییاحال» یسارب توس هزرهرع ایت تاکح)

 ناهدبآ مدروک هدابور یالسلا هیلع طف یھ هک نود توراو

 نرضح لوا نکشعا طاع اخ مز رع هدک دد یدنآ همرغآ ےب کر ایم

 چا وغ دفلازا لوا ۰ ندو شرور داره كەروكوت هنزو كنس

 درو شوهرم یا
 ةبعک هلبا راهفا هدیماج ترضح روضحوک لحهمرع اشر تیاکح)

 یاجیدید مدروس هدوسالا رج یغ اود اکرثو ان هدمعدد راو در همر کد

 رل.دروس یدرولوا بسانم خد نسروس هم مز بارک | یراترمضح

 رعاش مانیرغاسنالوا ی ژل د هاک ردمز ال ه یرلترمضح فاح تیاکح)

 (دعطد) یدلیوس ییهعطقوت هدنفح

 # دنا هدرب یادم نادزد هک تفکیم یرغاس

 دنا هد د سود نعم كب نمرعشر دار ھ #

 غ ق ا یعم یکبار شسااسهرعش رک امد د٭

 e زدار ساه نەم هکنا تفدنم یار

 (یسان ياو



(۸) 
 لب اقم هدرص وب € نس مساو راوط تسود هداز یسغنف ىلع یا اکب

 هرک وایم هک چ وا اکس ندنیکح ملع هس> ول م هرو یگولا زویحوا اکس

 هدنن یدید نوسلوا یراسقم هز ونلا زویحوا هدندنع یابرا یرب ره هک کد
 رد رادنعف هده دلع ند هت اف دون هب قاب نیهح نینم ول اریء اا

 دنمک كياوئا هک ردوب تک و ا هلا ی نیت "

 71 هدست یدید رر و ؟ اب یک هه زج دیدج و ا

 تودنا ملت هذیلخ مديد یدلوا فلت ع وتلا زوب هزوسول 5 واو

 هنف رط ع اراهنز هدتقو گاکید روس عا اا ھن چ یکی

 هل وا زویکبا مز بودا ها هن یدند رردنارمک يکناپب رک ارز ههروس
 هست ا كنکح نچ وا بودا مست نیم ومل ا ریما مدد یدلوا فیح

 ریا اب توداک هزوس نم دم ندلا هدک دتا وصق ترش اہم

 نالق قاب وش مب نوس روط تناما هال یججواو نبنولا
 ندنعافسا تمکح ك هدمدنع مب یاب دقن لو هک ک روی ناسحا یموتلازوب
 یدل :اناسحانولازویشاکینولوا نادنخزم م هحرد هغ الخ مدد ردودان

 هحاوخ یودسوک دڅو یرفشاک ندلا دعسو یاجالنم نو کر تیاکح)

 نداعلایز ےن هکیارارروطوا و كن رلترمضح اسراب رصد وا

 یدلوا لسخاد بر ا هسع ۲ تبط هاش ندنس افلخ یناوخ

 یراترمضح ه>اوخ یدروطوا هدنف رط ۶ كن وسوک دج هحاوخو

 ندندالوا كن رلترضح ماجدجا مالسحالا حش مهو فراع مهو ماعمه

 رايدر وط وا توکسنویع اظح ساع ها ندنم دقت هر هحاوخ كدبط هاش هلغاو |

 فداصت هن اتک ملم ےک هدسنفاركزهطوا یزوک كبطءاش هدانئاو

 بدط هاش یدباشلوا رب زج ید ملسم هدنرانک كب انک هکنوجبودیا

 رسم ندرصنولا هجا وخ بودنا عز ملسمهلبا یسهدتش كمال یملس

 ملسمهلیا مالد دشت هدناوسجهجاوسخ یدتیالاقسویدردندنف ینتقباک
 لاعفنا بییطءاتش هدک دید ردکرک كعد ملسم هلبا مالرتسک هکلب رکیمروی
 راک و نس دش هننرزوآ تیاهد رد .ظةل ملسم نالبزابهدنرانک كیاتکو ها

 رل.دروب ملسم هجر دقنوهدک دتساا یول ی اج ترمضح یدد

 نوکرب مدآ رابتخارب ی اقص نو "روا تباغ ندنسل اها دنق رس تراکح)

 لوا تولک هنن روح ك رل مضح هرس سدق ییاحهلنا لیغوا فن یا

 ( كمدآ )



۰) ۱۹۷ ( 

 بوروپ نکیدید ( هب الا ةھلآم ہل اک اسملاانللعجا) هزک ری نکیاراو

 یدلبا مارلاو طبح یی یدوهب
 ندان اراب ید لوا دیدیات بولاح سرخ نسا كنیھ ا.سرب تیاکح )

 بود لدع اتقد هنس هطد اع كنسا r f قدك ح وص یسضعا

 هدنراک دشاب وسولد ردش#ا ر قیحا ی روخآ ردکسااس تحاق یسضعب رکید

 كقراس ندا تقرس یسا بولوا هدفرط مزب هانک نامه بیا یهاسس

 یدید رد-8 و یهانک ج

 ءهتسحورب ندزورددجب واک ص ر دنناک د كم رط بطر تب اکح)

 كمسرح تلبط یدید تد اب الع عوض مب ردقود مامتسشا هماعط الصاو

 ردو كلج هد اکسس هدناوج ید: دلدتالکاهن نوکول بوتوط نضج

 یکیدتالکاهت نوکو ه-ساا هر هقوحو زا هل ار رارگتیدید مدع یس

 ساب نعل زب هاكر نکیا رولک هنن 6 د كس هک درد ردمز ال لات وس

 شراح ندنورفزونهیرا هلک ن کرک ندنک و آ یناکد كنيهآنروشب

 نس مدتا لکابولا هلکددع تلا ندنکی دتیک هعنوخ یس هعار یدبا

 هاد کیا نس مد, كءا صاخ ددع ترد هلارا هلکوتا ضرف هنادترد

 نس مد یساولح مداب هيو رس یدتسا ولت اط ٤ اح ہدعد تبا روصت

 روتناص مزوا العا تاغ یسی رهک مدروک عدس ند ارواو توط هیقو ترد

 هدهد تنا نیم هبقو نوا نش مدروک هروح بولا مزوا هيو و یرکب

 مدي و مدلا زوب راق ددع قرق هدمرو رم ندنه اکنس كنناک د ىج زول راق

 هدکدتشیا نس هداڼاو كضو رم بط یدید تا سابق هنادیمرگب نس

 هتلع ما سرم س هس قلا نستولد تءاظفخ هج وا یک اح حد ہدتس

 هنص رم قر هنس ترد هدعب تا ضر هنس حوا نش یا نسرولوا الم

 نسرواواروک زوک یکیا هدعب و توط هنس یکیا ینا نس نسرواوا راتفرک
 كفانا رب نس روسلوا تسکش كغانا یکیا هدب هلبا نیس« زوک رب

 قا ربط رارخ ز وب هن ربق كنس نس ردا تافو ه دسعب تیا نط

 یدید تیاسابیق رارخ ىلا نس ر رز دا وط

 نوک ربهک ردبا لقن لعد ندنس ارعش یت یاب كن هفیلخ روصنتیاکح)

 ںی دنا اکا هلص توالت وس ارغ 7 دص ر هد كمر کا هل رو صنم

 ه دعا یدتا طظ تب اش هد دوقوا روص۰# مدتآ دفن ی هدیص3 هلا
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 ءرکصندنزاجا لص رلیدلیا تصخر لیصح هکقیک هناریا نوجما رجاع ]
 بوقیج ند رجا هلا یسبلت یسەسلا ارتفو بول آ اروا مکیدتیا فیل

 د رع ند هروک ذم هسالا یبزرع ر هدشرط یاثئاو مدلوا هناور هروهال

 قدلوا هئاور 4 هروک ذم "هدلب هل هلا اا یدل ن اص رار بودا

 كن وعاط هد هروک ذم ؟هدلد تولوا لصاو هروهال یس هنس یجرکب كرو

 هنیمزرس لواو مداوا هناور هربعشک فقوت الب نداروا ندشنپ داوا یترنک

 هدنتم دخ كن دا ماد ازرمو مدنلکا بی رق هر هنس یکیا بوراو

 ماما هداروا هد نع رات یلایمرکب كی نب اندک اهه#ا روتسد بول وب

 هللا كلا ید ن ربدتا توعد ندننطاس فرط یروک ذم یازرمم مدتسا

 هرازرس هلیا كن زد هد هروکذه لب ردق هام رب بوراو هتس هدلن و قغ زار |

 هدلبو هل هارو تباع یتاراد هوص رام ناولد ندیهاشداب فرط

 یازرمءهلغاوا ندنرار مش نالوا رومشم هلا تال هرخ و قابو خ ل دنه هروک ذم

 دادعتساو دنب تح هدعاسم هدلوصو هب هروک ذه *هدلب رار هلا هیلاراشم

 هد اس هراس بولوا لّأت هتلود ی زال» باخ رادرس هليا دنچ را ما ط

 یااح هسجج ر یتا دیع ردق لع ویشا مدلوا لابلا هد مو لاح شوخ

 هدنن اب كنتعس بحاص رفن شا ی ریا نالق روص كنانک هاو ناب

 يلاعت هها هجر ردنا رک ذ نکی دليا رب رګ عسا كاخ رادرس ناتلوا رکذ
 ( نالوا طافتلا ندنا_تك فئاوطلا فب اطا )

 دن روض > ك منع هلا یص ر یلع ت رع > ین ولاریما صاح یکیا نوکر ب تیاکح )
 لس هداب ور ہک مدآ وب اکب هلبا اوعد ندنرکید ی رب اھ نولک
 بو رب و باوسج ريما ترضح ی دید مداوا مالسنحا هليا ل هدلاو
 نوسشود هرب یس هب اسو ردروط هداح یشن وکر ی داون هسا هل وا

 رل دروب تبا برض یانزدح هثهکلوک و

 هل دصد ضل رعت یسیرب كن دوهب هنن رلت سصح هیلاراشم تاک )

 هدنکن دید یدلوا ادب فالخ هدرکش مدقم ندا نفد زونهیزکر بع

 یدیا ندسق ارف تن سطح لوا ملاحم هرب یرب مزبرعسما ترضح

 شالو كناب رد زوله هدزک رلقانا نکن سامال دعا تقلا ودل د هح ول

 ( نکناراو )
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 ف است سافت تست ب ا

 (تس) ارمفف و

 * دول هرمسخد م و ردب لد نو > هرط كي #

 ۶# تر راکز ور ع هدد هارز مهنآ #
 بيغر هكايوم نوزوم راتفک اررکم ىن ركوب نیناولنا نت لوا هصقلا

 را تعا لقیص كنناد عوج لوا ىعبط دندنآ هدنشا كتقوزا كب لبا

 وب ندن رله> و تاغ مدا ول لع ندکلوا دن ص رازه هلا یس هب رو

 ول اط» هربتعم تا توروب مار سا rd ى

 رنو مطذ ندل رانا كد رخ ًاتمو نيه دقتم نیفنصو مدلوا لوغشم هل

 غلف اصنا یہ كراک زور هم ودنک ودنکو یدبا رونل وا انا قر هلوا

 هدا ادراو كن هتشذک یارعش یرامشا كراسک اخ هل وقم ن بودا رکف

 ند رنو مط نالوابس ا قد: راک زد ج + و ترهش هلا: تدسد

 هط اوو تاود بایرا رابخا هلیسو هک ات بولب فلا بانک جوا یا

 هغ مناشن یب مال ےب هدنس هیاس یرازوس كرانا هلبا تعبط باک راک ذا

 یدالوا قفوم هیأت باتک حوا نیم هل هینما نوساوا تش هدراک زور

 هنع ات بوئاوا فیت هرزوا قلواروتسد رانا وق وا نع هصق ربما نسب رب
 عج رالع نیکنرو راهیاکح ن رمش یعتیا و نوسلخ د اڪ 2لا روتسد

 نوسال وا نیا رداوثلا رحم دوخا تااكحلا رداو اب تعا کا توئلوا

 كن ررهو ییج ك لهمانقاس كن رخ اتو نیمدعتع یارعش یسحمچوا

 دع وب نوسا رو مان هلا كد هند ید اکا للا یاس كنا اوحا هج و

 روک تر هج هداز هنعچ رل هسمات قاس هدن ادنم درخ عبط فیعض

 نوا هدنفرظ هامرپ هلا لافتشا هنعج را همان قاس هد رها یادتبا ندکید

 تالف ءاکات یدنلوا ر رت رجا ۳۹ طی و كس راد قو همان قاس سس

 كن ودرک اضع بودنا زاغا هغل راک زاسان هلیا رادیو راضمانو رادیب
 کن رف ین اعسج ساسرغو یتا فن ظح هطساوس ندنش ور ی شدرک |

 ضم واو یدلوانز شدا ه- اجو نت كت اود ان وب ها اتا هنض مم

 لاما لر وب هسا رولک مزال قل ویوط یخییدنلوا الثا هب هشه دم

 مل ںاوا هدنتمدخو راکرد 2 لوا لا ذو راوسخ هدنس ارا نارفاو

 ریدکن ین هلا یگزأدبمو توس هساا رولوا هاکا ندتلع وب نا راک یازرمم

 دع هلدا دادعسا نادنن اب رقم كن ازرمم هلیس هما اطم رد را دب دی یک هديا

 س>سچصچچچچچجسصجصحسصحسصبب۰
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 | بواواهد سر هلک ر راد ویلا ورا شا نڪ“ هتفر هتفر ںوجازوس ن ددر طر ھ

 | یدروس ردقوب یراک دابقج هلاقكهدآ هو :ے“ هد میر ارض>ازربم

 | (تبب)
 ۱ ۱ ۴# تسدن نکس نوح یراک داب ار اح #۴

 | ¥ تا.د نکس نوحیرا وراک اردرخ ٭ ]

 رداکدلئام هی هدد ر ردد ی دلوا لئام ظا معبط 2 تویفوا نتا

 ما هيل وس عارصع رز نو-ګا هردو و هع وش رب ره کیک

 یدسلبا یر اج ند ابز یعا رصموب و ید د نوسل وا یعابر هکات
 (عارصم)

 * روضح یاج تسيل رول هع” نوچ #
 ۴# مدلبا داريا ةه ادب عارصموت د فیءط وب #۴

 3۴ روح "هرع ز ی وک تسیبح وم شج وم # ( عارصع)

 تواوا نونع تا هدک دتشیا ند زجاع دبع یعارصم و رمد مع لوا

 عا ق داوا تداخل ول هرعشس هدنع ط گاز فا ىلا دع »و

 ی یعابر هسیارواوا زک نما رک | بودیا ضرع هنب زا رود > ربةف راد رود

 ا وجد شیب ویو و راہب عیب مدیا اک
 (تس)

 3 روت هج بازا تسر هکراخره ۶# دشارآ ناهج دیشروخلک كشر ##

 هک رایدرو-تواولاحشوخ هج دبا عاسعسایعا رصم یکیاوب نا دنګ یازرمه

 ردوا عارصو وردشل اف عا رم ہر طف: ده رطاخندنارغر لو رم نخ زما

 ۷۶ تخحر رات نخانز تفرتسد, لدزا # (عارصم) |[

 ماست یلزع وب ردنلم» ردق هل وک, يک راب هنارابو ما هديا حرط یعارسصم وب

 ولو یروه ال روت ادڅ ن وک ىست ربا راید روج رلن وس روټک هرعرط بودیا

 درب ندل رغره دعا ضرع همیلا راشم یازربم بویلب وس ل "غرر مع

 (تب) كرون رایدرویب هدب دنسد ین |

 ۷۶ هندی آوت مرش ز هک یت روص هچ برات ٭
 ۷ تح ر راد هند ا فک زاو با اه رک ۷

0 1 
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 رکس نوا كب هرکصن دقداوا ع را: ندا اتو هتک" نی رهش روهال

 هبهرک !نالوایهاکتخل و یس هفالطا راد كنه اشداب ناتن دنه هدنضرات

 لوا ورق ماظذ ازر ۰ نالوا رام ناود راد ه وص یدعس یدلراو

 ریماو ندنهدلوا بار3 هلبا رمعفو بواوا هدنتمدخ تالا ون هعفاو هدنقو

 باج یرتذ ندنک ودنا راکس وه تاب هلع اا كنس هص هرج

 نکل یدلیا تراهم لیصح هدننف هروک ذم ةد هدنحما ك ازا بوددنا
 یکدایمرک ك هيلا یوم یدقیح ندعدب هدعاارا لوا تالو ژوم ةتشررمس

 هرجا یار هللا كن [ ید ربقف نودیا تع رع هنفرط رجا هدنخن رات
 ه.ش رپ ند نح راب رشم هدسنءان كب حسد هدقب رط یاشئا نکا: ر دیک

 ناما از مم یلغوا كن اع: مم كب هل ام ززب زرع لواو بوتلوا قداصت

 بولا رار اوكا یربعذ وب ك a یدرا رواوا هدتمدخ كلا

 یرمها كالا یموم یازربم و ی دابا فرشم هللا یمدخ كمللا ناما ازرمم

 ںودیک هتفود تیافت ہدقدلوا لق لصف ر ندنس هصق هرج ربما هللا

 كابا مم 2 نوک لوا ناو یدلر هک تیک ند اروا در یرەد

 كتعاج لوا نوک شد نوا نّرکو یدلباملست هرلدرع نالوا ندنصاوخ

 دیک حاق ر ندنصاوخ ازرم هلا ناما نوک شا نوا مدل هدب

 3 ےس م اا بو نت هرعسم مات رول ویش هدرمچا هلا

 ۵. هنارجاع فرط نوعا باج هنب روضح شچچآ تبع لربقف وب بیرقن رپ
 مد راو هن روض هدروکذ مه شچ كپيلاراشم جد ربتف بورد وک مدآ

 نوکان وک راه زا ند هد دا وا را مسومو نیکنر ترا ةا هروک ذم "هرئسمو

 یدبا شلوا نانج تشکلکدننام هللا هیراج راهلاو نوه مع ناتسنجو

 (یون.)
 ۱ ٭ دش ناعساییوک ریسزانیمز ٭ دش ناوح هک تشک هن ارب ناهج ٭ |[

 ۱ + رو هزات ود لکزا اه اون # رود و كنررب نج ناق وشعمز * |

 | ¥ رابنارک لک كلربورابزا نیمز# ر اکو رس ناحو رکبسابار نج # |
 ۱ یکدن تعیط لها یکبا ها نزاما ازریمو مدراو هت رانک كن عج لوا ۱

 راپ دتا داتقا هاب رانا بودنا معا ید یرمتق وب یدیا رروطوا هلا

 | هامزد جرا فلخ لوا مد رو-طوا هرزوا بدأ یوناز ید رب ةو

 سپر
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 تست باس سیا سد دا تست و ي ت دی ین سس ی

 * تس وزرا م راب یاب لا اه شف ناج *

 ۴ تسوزرآ مر اره لدردو مراد لد ك هک هو دا

 | مهسا رواوا لوغشم هلبا یناس كنبداد ءتساو لاک كهنچ ف وہ رکا

 . كااوحاودنکرارک: یفر نیکشم لق نانع یتبماکا مرولاقورک ندلطملصا

 هد داوا هديسر هرییکو دبشر نس هدنوزرف رففوت مدا فطع هنا

 مدرولوا دیفتسم هلا یک كتءهیط تابرازک ۱ هلغلو | لم هدنوزوم هدیعبط
 ندادتا هدقدلوا لصاح رادتقا هکلب وس رعش هدنتعبط كعضو هکان

 ملعذ سبابو بطر ہاک هک و مدربو رارف هرزوا كعتا صاخ یترع همودنک

 وق هلغاوا لام ید هتفرط قانادهصق مسوها ایحاو مدلشاب هکلیوس

 لا كسا هرکر نس دص بلطاا دع هرج ربما 4.1 م 5 "هب ذاح

 8 هک ا هده>رد لوش مھ ظفاح هود كرمعد هدندو لوا مدلا هءرزا

 رولاق هدهرطاخ یتب شع هسیا زاوا چه هسیا رروفوا تبب زوب ه دلج رپ
 ولا ںاتکو ید مدرد ا صس بوزابندهرطاخ یس هلج و یدبا

 قحجا هدشدودوارب تب یکیاو بولاق رانا ند هظغاح لوا هدنساننا مو رح |[

 ر دفق وتم هدمحودح را زهد ص یساا هدرطاخ جد كياورولم هلاق هدرطاخ

 هزو-فط نوا ما و نلاق هرزوا رارقر لاح كف ولت جه هللا نا

 هل. دص یتراب ز كن رلترمضح اضرلا یسوم ماما ریءةوب هد داوا هدیسر |

 ۱ ی رم هلا یهو ناسا نمک مته هضور لوا بوراو ےس لوم دهم
۱ 
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 دراو ندنیع و راسد نوک ره هلا فقوت هدهناتسا لوا تدم هامرو مدلوا

 عاعسا قوح ك یفاصوا ده نامالا راد هر هو نددزتمو رام ندا

 رەس تواوا لصاح شهاوخو قوش هکءروک یکلع لوا هدنورد هلککا

 رای: لح ا رہو لزانم عو دود هلا تعزرع هد زاد لوا هلیس هاد یسوه

 هد داب لوا هام تردو هك يسر هروھال ییودنک هدلاح معي داوا رازو

 لوذشم هلیارمش ناربس هدقدل وا عفدض هیلکل اب هارتجزوک ات مدعا فقوت ||

 اےشا ی اخرو قازرا تعءسو هک ی دنروک یالع بی «ریفخ و نولوا ||

 یاکدز هل-محو یک دنا هدلعر سک ره هک هدنروص وش كلکنرک و |ا

 همودنک ودنک لوا هدنددص یو منو دضییافسول رهن هک رب تودنا

 مدید شع لکد یرهش نر ورق شیپ هدلب ویشا ارس هفلوا نط وتیاج

 ۳ ( روهال )



( ۱۹۱ 
 است ست سد ین

 1 ساروا بول هتسح ند هروک لم نیل هدنکندشا روهط یم نوعاط

 || رزبرعیا هليا هحوت هرانا هدک دروک برطضع ندنوعاط هجا خیز ردارو

 نلوا فا مارا وه ندرس همشد ندهاخ زر بدم :امجیز ک رطاخ هک هلج

 ییدیدو یدید ردا عادو هب یتاف یابند هدنتفو هلی وا یتوک هءجچ فلخو
 ندرفافلعتو اب رقا هة ندمرد ویدلوا لصاو هجر راوح نوک

 ۱ مضرع ندعهزا یردپ نعل یو یدعا تافو ندرول نم ضر هسوکرب

 | ترطف یداشاوا قلعتاکا نورد :طقوررد ینام ارق همدح كرف

 هجاوخ یست كز رع لوا بواوا راکزوردمآ مس هدنایطقو تناطفو

 شن ادو تلیضف هکنوح رواوا هدیسر هثب راترمضح یراصذا هللادبع

 ناب هدنادنمنلاد دز نق دص كلو ود نک ی دناو ارا مظاهدقاروا وب یتا ارق

 ع روس ر ندنلناضف كتمرطو تفرعمو شااد ندعء لوا نوح ا

 بساسط هاش رواوا رهاظ لرصد ا نداق و یداوا مزال هو

 هدخ رق نوزقازمممارهب ولغوا تالبعاعسا هاش هدننتطاساد-ا كن وفص
 هرازریم مهار اواغوا یهصحنگرب ندنسهصح ٹل كسه رف دنواا عقاو

 مدح 9یدنوارما و رگ هرزوا رع یاسا ك اس تو دا شش نت

 نی رطاا حش وم بودیا ۳ و هل .اروب نم ناسایرو ذمدنس تاملار د

 لصاح" تا وشا ن دنفو رح ۳ امتاو ادتا كن . روطس هک یدسا رب رک

 (تبب) یدپا رولوا

 * دنولا تلت ماعز نع ۴# دنزرش ردب زا لعدم دش #

 ردراتور> ف یس ه2 وبطء تاساو هر ور راعشا كلا ا و

 (لرغ) رد دنراکفا مات كراوکرزب لوا تان دلج ول و

 تفرداشالدزا مس وهو زارودو ید 3%

 3 تفر دایر متسه د 3 و نماد #

 ت تدر دات 1 لععزا زارو و رص هوس 3%

 3۴ تی لاردا هعصزا دو قشعزار غ هحره 3

 + تفرداب ز اد وب را یافو فرح رج هج ره مت

 ) تاب رکید (



 ولد نوسالوا اط عا جد ل كم یل دا وا ه لرم اش هدأ را و 1 توم

 ہدماش ه دن داوا یعو ع۶ كاا مالا لالم یی رعت ہد ەد ني یدلبا صا

 راب دقیج هنا اسیقتسا كح عاشو رب اکاو ارما هل بودربدتنا اد
 لاجو نسح تباغ كنا رقالا تالم هدنرتف.دل وا قالم هلبا نیدلار حشو

 كع یدب ارب ر هلبا یزدپ د روک ذم رسو, بولوا ولغوارب یبح اص
 و دیا یک وک کا ف ینو لوا نزن
 هع ابا لش ىش یو یدو هنعانا كفحوح شاب و یدشوو

 یتسشاب هسنغانا كه هلبا تقف اوم هن واغوا هداررعالا تالو یدلیا عضو

 زوس ر ند رافوخ نکل رلردتا نعط هدصوصخ وب قّسسد لها ید و

 رو رح هام قلا بودا مام فعل مد مس رب دم هلوا زد تعم هک وس

 نیادلا ریبک هلا زاشم هچرکا یدلک هم اش ن دلا رک ولغوا هدک دابا

 یدیا شلوا ییشناج كنب رات رمضح ا رکز نیادلا اه مس ی رلترضح

 نکلو ردبا وزرا ینم راو هتمدخ بوروص رح ندنردب نوک ره هک اما

 ندر یس هج اراها ندا نم یددا را زدیا ê ننآ یرلم زارا

 نالواهدماسقم لوا كن دلا ریک بوروک ینیدلا رف حش ,دنرابور هک ر
 هنس ر ره ويد نکل وا 2 ام هتننکو نکن هرز وکلا ید وا ماع قا زرا

 یرلکد روک بواوا مج یس هل حج حاتص سا را یدلیا هديا هفتاد هفت

 نر دلا بیک رلید ریو تصخر هندلا مک ورايدا لقن هنیرترب یرب ین اور
 هدفشم د تواک لا لژاسء مطقو یدلوا ناور هلود بودیا عادو هرانا

 نودنا EIS رسد وردد تده رپ و یدتا تاق البسه ھه ردد

 هدنشاب نکسناسکسو هد ران ناسکسزوینلا یرلترضح یقارع نیل ارت

 یداوا etat ر راوح نکبا
 هک رد تو دیارب رڪ لاح هجرودنک ام زارت ]ادیع هن ھم ناتک فلوم)

 كمردب رار د فلخ تعا كمرد ورد و نقاش e كالا هتسکش ول

 قوصو دامن شد ورد و داره اد رم نکل ردق ود یکیدلیوس رعش الصا

 بودنا راما هلبا تراج ینتاقواو یدبا داقتعا هریک اپ و تعیبط یف اص

 دعستسم هلبا هبع»» دیک را ز قر هوا لیا دای دهر یب تباذحو قیفوت

 یب رگ یفاب و تدوع هننطو هلا لر ایلک ییهب ود روما هرکضندقدلوا

 هد ورق هدنخ راتر ك 4۳ یدال فرمت هکلژس رر ادخو کال شدورد

EEE EEE EEE SER ERE EET ESEN, 

 ) نوعاط (



) ۱۱۸۹ ( 

 ES 5 هدتساا وا یدد رو و مرو ترد هدو د روص ود ردا

 ول تولد 4. یادم ند راک لوا یی>وج ول ع هرو مهرد رک هه ول

 لالا عراف ,r کد وک بودیک يک نوک ره زلت كاوا لص هل محو

 یدیا ردیف ا ساب ندنرزوکو روقواراعشابوقایهن زوب كب وب عو رر ووا
 لاوش ندزلتا فم کالم لوا رلدد رش ربا, هل اطلس ی هعوو و ريا ۱

 رح یدر وض ول د یرزونک هدنه ها هاکب هک ین لوا حس تودنا ۱

 یردلا تولخ هلا ناوح و لوا هدنرب يع ر كن اکدو رب دد نمروتک

 كيش بوی:عآ و تاود ناطاسرلید 3 تاوح ود کن ا رمت یدید

 یتششبودنا رب رعود نوسالوا عص جد نونلا شب هئس هقیطو هرو ر

 ماسع یدید رک دا لاصبا هفذو ناولد نوو یدزرو هراتدبا تنایعس

 ناوید بولا هلت رتسم لاک هلدا یعز لرع طخ یروک ذم تشو رلم ان دب

 ديم اات هدن راق دلوا ففاو هب هناطاس دارا ل ام لاصبالا ذوب هفقو

 ۲ زاب دم هلوا ردتقم هناسا كفه دنمیلع كنعش ن زادعب بولوا سو امو

 رذعونودنا لاوس ندع ش هدک دلک هلااظاس روطح حش نوک یس رب

 ینئدلوا قرصمو چ رخ هدنناکد رکشفک رب كن زاترضحت مش كر هیادر

 یرلتر صحت حش یاب لدتا نیم نوعا كنا یرعح لوا ندنشداوا رع وع

 باوج خش دک دید هک روک ههاشناخ یر لوا ھوا نک دار رکارولب ۱

 یددد کف رداق ا مکح کا رب ردبمزال وا دانم اکا مزب تورو

 || رخ هسیا هدم رح رکا هتسیا رولک هن اطا ےس ېک تق وئ ره هکر رد

 | فارع مس تدمر یدنا ررر دنان وا هند هدوش وا زکاو راقیچ راژرپ و
 هن اطلس هدنس انا قلوا هناور ةنفرط قشهدهدعبتودا تماقا ہدرمط
 لئاطلس بویلشاب هزوس "حس هلکتیا عنم بورعاح یکم هدنرلکد روربخ

 روم فوت زار ناطاس یدلوا هت اور نودیا عادوو لیصح یش اضطر

 دنم را ود دو اچ رت یھ م نا هار یک نو از هدزکس
 aaa aaa 1 7___o وب موم توست ت سعید و سوار تای دوس

 | لازم هل ضا ۳ طاقت یدٌملکا اطا ج کوبا ائ هد استرا یدلوا ۱

 ]| راب دنا هناوررت وک هرزوا قفلوا بیت رت لزت نوجا یمدقم كش لز |
 زوم راو ه-فرطاوا ندلا رت مس بوزان هثف رط یس |ممالا كالع كماشو |

 | عن اکا بوفج وشراق یس هلج كقنمد رب اکاو اشو ابا تعاجج

 | هره نکنا هدرصمورل ودا یخ ویشلا مس كب همش یت آو راتاو ایا
 یو رسوم ی ست 2 اد جو سس سس سس



) ۱۸۸ ( 

 ردشب دلار ويلا غ نودا ادن راب دانم هلب ھا كن اطاس نوک لوا

 هاک رد رب اک اوا او هف وصتم هلج ردقج هنلوا س الجا حاص ن راب

 ئت ر اراب ددا عيل ةفلخ ىد ران وسا وا رضاح هدّتفو حابص هصاخ

 هل زخا كل اطلاق لولو ا هجم یفونصا كيب لا هدا الم هاکرد حایص |
 ناتیلیط عطوو تعلخ سابلا هني دلار نوکح تسارب ند هعاخ نابا

 نیش قر هلوا هدا قاخ هفاک كودو كتحوک ندناو راوس هبسا هلا

 هد زاک ز و رو هدکد روک طع و نب دلار جش راب د شود هن اکر

 روطخ هش ۳ هرطاخ رداکد شا وا هلا خف هلو لوچ ۹۳3 ۳

 راتتسد ندنشا بوریدلاق ادب نوعا شفن فالسخ لاح رد ہلکا

 فو وق هن رزوا كش اف نک ا كہ سا کیش و یدرایعیح یتاسانطو

 روک ییلاحو له رام اج یدک فتیشاب تولا هدعدو یدروط زار

 هغلوا خ ویسلا 9 مدآ هلو رایدت هد اذک نحط نانز بوُشلوک هدن رکد

 یسیگورد هن اوبد ینه بوشاپ وس هيرب یرب ويد شلوا قبال لصف
 هش رز او .رایدبعا لتیهجت ی قات ال ابو یدید رد هرکس
 تاوج وند (لالا فرعت ال تنا)هدكد د( لالا اذهتلعق : محغار

 لاوس ندعم نزک یسا.ربا داوا لصاو دنعع» كن اطاسریخ وو یدربو

 ندزس بب رغ را رب هلی وا نوک یکنود هکی داوا بسج وم هل بودیا
 مهسلوا نما هل. وب رکا یدلوا ییلوتسع کر سن هدک دید یدتسا رومط ۱

 كن اطاشو ید رو باوج ود مد رولاو هد وهع تويم هل و صالسخ

 ماکعسا د تاقرب یتکرح وب كش هن داسع:عا نال وا هدنفح كش

 مسیج كن دلا رف جش یدانا فع ام نس ہر رەق فت او تورو

 نوک رب ىدا كع ر و نوزک هدزا هم اک-:هو هد رارازان تجاره هدن اهز

 ی رشد رب یرظد نکا ردا راذک ندنس وشراح راج ول ا غ رل رک شک

 توراو هنا لرکشفک و یداوالاج نسح هتفیش بودا قداصت هرمظن

 ردلغ وا ےل رکشفک یدروص ود ردیلغوا کیک
 نادندو بل هل و هکر ول وا طظ نوت وط ییرلقادود كفحوح مس یدد |

 زرلمدآ رقف زب نالومات رکشفک هدک دید نوسلوا بحاضم هلبا هلارخ مرج

 قح وج ول مالسلا دعا

 ةين کج هلبا نادند ك دسیا در وط یرج هليا نادند رکا ردوب زم عنص مو
 تو هدنوک كالۋا كئس ول راکت aK ید د "رم ۵ هلرادت كما كح

 ( ویدردیا )



 هذخش وب د ر دانم نکدقیک نوقیج نداروب رس م دعم ن درک روم

 شاک لالم هب ودنک بوناصوا ندساویس ندلارعت حشو یدردنوکر بخ

 ییدر و كندلا نيعم نامش هدفدلوا لصاو هنعع» تالاقم ع ونو هلغلوا

 هرصم یرعوط ن دارواو ی داو ۱ هئاور هلو هلا مدآ ی. :ا بواا یی هاب ا

 را هدندم لوا نونلکد نوک ج واو یدلوا لزا e هام اخ توراو

 هد هادا رابدرددشارا هل.سو هنص الخ هلا ویس ج قلغوا كنت بلا نیعم

 بول | یی هک انا یوک ی جدر د نر دلار ف مش ندنراق دم هلوب یتناکما هلعونرب

 رل,> احیدلنادا ره مر هش روض>ویدراو هنس وف ثانارسلناطاس

 ۳ اد هج لس کیا صا ی رزوا هدنراک درو رخ هناطاس بوراو

 یش یدلدا صا ود نکب روتک همروضح هدعب تورامیح هسا ناو

 هب روضح كلاطاس تويم هلو را ندح الس هدیلزا در لوا هدنراهدارا

 سرفت نغیداوامدآ لوب كنعشهدک دریو مالس هناطام حش رلیدت |لاخدا
 ردعتاما اکب یدعا لاوس و د ردن هحابناو و ی دا داعقا ه دنروضح هللا

 یهعابا هلبا یراشا كيش بولد ردلکد ےمولعم ینیدلوا هن هدنا

 ناکعالا مدع یش كتمت ن اط اش رل دکود نالوا هدا او رلت دحآ

 توقاب هرهوک و هش هلا تار. هدک دروک یهروک.ذم رهاوح هدنس هچرد

 كن دلا نیمو جد یرانرض> 2 هدا دروص یلاوحا ود ردنوب

 كناطاسو یدلبا لفن هناطاس اهرخآ ىلا املوا نم ییهصق بوبد زدیناما

 ندنگانوروتک اما ہزب یی هقع وب عو تولوا قحال هسوسو هد رطاخ

 م ددم هظح الم رد یک صا یصوص> قملا رهوك دلا نوعا یسودنک

 لیلق ایدلا عام لّذ) هدودلوا فذاو ىرلار طح حشههرطاخوب هل وا

 ردقلوا بوچآ زوس ندنمسفت كنس هع رک تبا ( یقنا نلربخ ةرخالاو
 كن دلار رتفو ی دنا یعاشا ند بدسم بواوارمصم ن ناطاس کمیاب روس تا اک

 KA ن اطا س کز لر دو ی دتا عا ءا یهالک بوروطوا هدنکوا

 كثب دلا نیعمو ىدا لک د سش نا اک هد هنر لوا هدر هکنداعا ردعلوا

 صیصخت مضومرب ه درهشو یدلبا تا ہفت بوراقیج ندسدح اقوا
 تور و زاکتم دخ رفت یکیا هنن اب هلا یییعل سامم مهردز وب دم ویو

 حشو و یدالدا صا ولد نوا انا هد رط هساا ریا سالا هک هن ره

 نامه بویللا بصا ویشل ۾ حد رصه ین راد رمح قارع, نیدلا رح



) ۱۸۲ ( 

 ههرطاخ یرادت ماعط رادةمر هک مدلوایسهتفسآهد هحرد لوا لرکمالک و

 بولد ردراو كج هب هدا م: ن دلا نیما اال وم ه دنراف درود یداک

 بورا > كغ او اول > ن دنا و یدحآ یی رغا هللا بلط نح رخ ندراکتم دخ

 یاش ع تالصو رابدتا لکا هلا قوشو قوذ ماعو ید وق هب4روا
 نوک چ وا نیدلا نیما انالوم راب دلا شت اسآ راد قمر ه دع نودنآ ادا

 رطاخیافص هلبا هلاکعو هدهاشم هلب رب یرب هلبا تماقا هدنهاتناخ كنحش ||
e هتمدح كن دا سعهجاوخ ن دلا نیما ان الوم نوک ی د ردراب دشا ٤ | 

 ۱ باغ ردنوک جوا هکرکیدناصوا ندزب رکم هلتروص ضا رعآ هدقدراو

 نکیمروب هلو یادت هللاذاعم هدنناوح ن دلا نیما انالوم هدک دید نکیدلوا

 | فرشم هلا حک كناو مدا هداتمدخ كنیقارع نداارخف حش نکل
 نه رب رم یادک 02 ووتسو مدناطرلت رتس نادل يشم تواوا

 با قايشا كناراب و كندحاوخ ترضحرت | ردقو مگیدتشواو مکیدروک

 دیش هفاک هکلبو هنس حوا هکلب قحهلواهت نوک جوا یدا هسلوا شملوا

 یو ندلا سس ه-جاوخ یدد مدیا ردنا راتحا نتمدخ كلا هدمرع ۰

 بسام لصر دج اوهزب قمراوهنتمدخ كراوک رز تاذر هلبوا هدکدتشیا |

 توعد یهرارول س ترمضح هول لمدیک هنفرط كنا یز نسرروک

 | ملهردنوک صاخ تعلخر هلا رتسار هدنیاوج ن.دلانیماهدک دید كدا |

 | یدیدنوسا فی مشت قرطون هلا سالت یتعاخ و بواواراوسهتسا حش هک اتو
 تحاو هت د یلادقتسا هدق دشاقا هرلنا قارع ندلارّف رلددتا هلیواو

 هدک د روک نا فارع ےشی دیا هدنهاکشدب كن هج ن دلانیما اال ومو رلیدلب

 كياحو نوسهلوا فیلکت فقوتو کم اکہ هداروب هک لو تروص راما |ا
 ثح رخآ هلبا عورش هتالک ندعونره نوروطواو ید د مهدی تدوع )

 هی هجرد ر یزوسبواوا مرک هدنبهک یرلترمضح ن دلار" حش .دقدراو هک لس

 یدلوا هلاور تارط ندم ج قرەلوا بااع در رک هر هجاوخ کرو کا 0

 ههاعناخو یدعلاق هدعب توروطوا هداروا ردق هنتفو یدنکباات قارع جش

 نیعم رمما بو دیک ه تطاس فرط رادساح ضصعب هکر ردو یدلبا تدوع

 هەن ند اجو دفن كراو یدتا ملس هب قارع حش یلاع نازح ندلا

 ی هل راعا قافنورغ ود ردففاو یارع 2 هنس هلج كنغب دلوا ثالام

 هدقداوا یمولعع كن دلا سش هجاوخ ینددلوارومًآمرام دا نوعا قتوط
E EE CT TT TD EEتی ور ۳  

 ( رارومآم )
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 ك یقارع نیدلارْف مش ثٿ دمر رابداوا لخ اد « رهش : دااح ینیداوا

 | نی دم ربما ندنطاس قرط aR بوحا نارذک هرزوا لاو نمو یلاح هدناقوت

 رکد اوج ات قوا ل تو هتنحم قاین تر
 | بولک هتتەدخ كفش ترضح ہیک هدقدلوا فقاو هة دل وا نوک

 هن رو طح تنش بورونک هر وط نعي هج ابنارب ولم هلبا هسبفن رهاوجو
 ۱ مکیدلپ هدا AEE مدوکح نالوا هدمو ر تکا۶ منو ی دلبا مو

 مروہ روک رفتم یلاوحا ودنک و رلشعا بلط یب الاع رد و هتشا لاوما
 رفاوو یدلخا درا بواک شاب ندنزوک كفش هدک دد ردتلحر تقوو

 ۱ داماك وا هراب رکج مب هکر دیم ولوم كنه تربض> هرکص ندعرضن |
 كلعوا تودیک دف رطاوا هرکصن داف و مب شرکا ردسوکګ هد دن ودر

UEنوعا و ۳ صوص> یزار لرهاوحو بوروب یس ۵  

 | یکیمروس ادج ندزکنابو دننک سفنر ه-دارولوا نکی یصالخرک | هل | فرص

 تے صم ےش هک هن ره یناماو ورکیشار هعل وا عیاص تودیا هفرخ سابلاو

 1 رماو یدقارب هفرطرب یەو حو یدد نوسدنا قره هساا نو

 | نوک سن ربا هدقدراو هرم هلبا ع ادو بو دنا سو غ ابا كش

 تحاص هک. دا وا دراو میل رب ےکحو را دروتک تولآ دلا وم زرومأم

 كنیدلا نیو بوروک یمور "یتاداناو ییارخ ہارٹ باط یی وجا ناوید
 رو ندلاو لا نع“ لالا دم Ye م اال ومو هلا ط.ص ییلاوءا

 نیققحما ناطاسو نیدلامامه انالوم نیطال بلاو كوللا دعو هدف رع هللا

 نیما مطعم الومو را.د و هد رس جراخ هد رک تاک هش رم تاقوترلددیا

 قیساو ی دلک هنهاقاخ لّعش هد ورع تقو بودا تع زرع هرهش ندلا

 ندد داوایقو یزاغمانخحاو یدرک هبورحا یس ودنک بوردنوکه ليم الغ

 یدلرا ع ورش هزاغ ید ن دلا نیما هلةلو | لو وشم هلا برغم تالص ی ادا ج

 دکب هعاص1| دعا تورو مالس هنر یر هرکص ندنرلفدلوا عراف ۱

 ترد کن هجت رایدلیشاب هتضع راد مک ولس ورس بو فتح اتش هلن لاوس
 تیح رایدبا لوغشم هلبا تب رلنا زونه هدک وک یشحر ندیم

 هلرکال رس ندنزوب فست نی دلارف حش هد راکدتا تغارف ندکو لس

 )٤؟(



(i+ ( 

 ا ناذیتسا هندوع ندعش ۾ رکص دی دمر تولوا تار دور و

 نیعمرسا نوکرب یدلبا عاجزا هنماسم بور و تصحر هدک دلبا تزاا

 یدعسءدک دشا لاو یدلو هدهافناخ یعوش بواك ههاشناخ ندلا

 هک ان نول وا ناور ندنیفع كغم ما رلب دید یدک یرغوط هب هزاورد

 ید حش را شرب و ناعسب ررب هن نغا كنمش راقج وجزارب هکیدروک
 هپ نوا هاکو رازنپ هسنب زوموا كه هاک راکدوک شمعص یس هللا یشید
 رارد اهل وا هسداژرتسا هنوک هن ره تولوا داشت هراهجوحو ررکحهب ورو

 توغارب یخ ندن رلف وخ هدنراک دروک نتمظعو واغرب مارلةج وج یدبا

 الصا یت روطو هلغلوا یدافنعا نسح هدنهح جرش كربعارلب دایغابط

 ردا نر دتا هدنخ هلن روص ن ٠ط یس همدسخنالوا | هدنناب یدعا راکنا

 رب ارب هللا حشو یدیارپ ذو عنمو رد کتو رجز یرانا هدک دروک
 نکیا رک ن دسنف رط ن اديه ریما نوکر و رب دنا تد وع هه اةن اخ

Eناک وچو بوط هللا ل اطا ة اطرب یرلت رمح "مش هد  

 ریما شلیا ما وک ةو ا كرلنا نل د بوط بو اش وا

 هدک دید م! هلوا ندفرط یتستق زب بوقاب هی ترمضح نب دلا نیم

 كش ید ریما ی دلبا تر اشا هند اج قد رطولد : رکیوا ندفرطو

 یتارع ن دلا رد رف عش کر ردیا و یدتنک نداووا الاتشما هنب د صا

 نوک یسا ربا بومع!تدوع ههآ لواو توعیحندها داخ تقو 3 نوکر

 یس هلج لرمش* یح اون بولوارب هم ی ابح او ناص | كيسو ربما ی ی

 نال مش E ی جوا رلیدم هلو ناشڏو مان ن دٌعسو رایدلق وب

 هی ع5 ناجا هد راق دلا ری ووذنرلوب دبا نارود هدشماد كغاط

 قسیچ آ یشاب لبا كلم وکر زکلاد هدنماد كسهوک یی بولوا هلاور

 راب دلوب راب وس رعش بولوا قرغ هرتو ردا عاعتو نارود قالا نلاب و

 ردد وشا یعلطع روږلب وسدنب عیجررب هدروک ذم مود یرلتربضح شو

 ۱( تسر

 e لثم ههه ن امح شون دش ٭ لوا ىا ناه ماحرد ۴

 ا ص نکدرابداک هره نوتوط SS رها هرکصندنامزرب

 3 ید ریماو یدلوا راوس هسا تور و هدا وال یغادلوا

 هد اس یس ودن کو یراوس ریما تواوا 2 ام اکاهد هساا یدتا دام

 ( یییدلوا )



(AF) 
 ا ت ا ا ال س ال

 ناشد ر یس هلج كرلراذک سوعلاوت ندا قّسع یاوعد هدن راک دکب دراد

 راب دنیا لاتسرا هنفرط كاش ترضح یلاوق نسحو راب دحاق نواوآ

 نویفح هلل اسا هدق دنا وا یع وع كفش یدورو تالا وقف ی سح

 تعفاوم یی هاو یسودنک ندلانیعمو یس هلج كن هدلب راکا

 یاران نالوا ربارپ هدشناب و لاوق ند > هدنراق د-لوا يقالم «دلویرابدتنا

 توراو هی و رلبا نیدلا رف :محش راب دلاق تولوا رح هجم ز وک یبظعوب

 نسحویدلبا بلط تبرم نودا راک ردو یدر و مالس هلاوق نسج

 هدعب یدلنااطعا تت رس هلرد ودنک حش هتساعفر نانلو هدننابو هلا وق

 سوب نیمز هدنروضح كن دلا نیم ریما بوک:  ورابا لاوق نسح

 تعاج و كردا شزاونرهظم هللاوس طاخو لاح ندنفرط ریما هدکدلبا
 نسردیا لوز هلع هنو رد راو هل هدک رطاخ رلب دقي هلا سقتسا یس هجا

 هلياو دج مرولوا لزان هلع یراق دروب تراشا كنىدلا عن غ هدک دید

 مش هدنرادورو هرهش ندارواویدسلاق هپ و رک بوبلبا سوب نیمز رارکت

 اکا صیصخ نیعم عض وم نوجا ل اوف نسح هدهاسشناخ یفارع

 ندشداسانوک چ اقر رالی داوا نک اسد روک ذملعت هل ایساسعفر لاو3نسح

 ر اعشاعیش هدنجا تن وک جوا لواو راب دلبا عامس یبا نوک حوا هرکص

 یعلطم كن رب كالرغ یکیدتا مظن یدلبا یظف هدب رک

 (تب)

 * تساب مانو اا ناز مافودرد # تسال ماد اّزوک ت بغرس قش #

 ( تب ) ۱ یچلطء كن رکند

 ٭ تسزاس هح هک دناد هک قشع ترطوزاس #۷

 »۶ تسزاتو ت ردنا کالف هنوا جز رک * ۱
 كنود تولک لاوف نس> نکا ژرروطوا تعاججرب دش روصح نوکر

 هدکد روک هدیاب هن اشسا یئآ نودنا رظن ندلا رف ید روطوا هدنکیشبا
 ید روطوا هدنناب کال اوق نسسح نوحما تغفاوم بولاق ندنرب جد لوآ

 بوراو هثناب كنومفهلا تعلاتم هش یس هلج كرباک او نب دلا نیعم ریما

 تعح ارم هل وا ماصم بوئوط ندنلا لاوق نسح چ هدنراک دا هلع

 دعب لاوف نسسح هکر ردویدنروطوا هنا دسار دص یلاوق ندجو



) ۱۸۲ ( 

 ندلار لص جشاپلوا دصالخ هکحات یدلا تحایسو رس ی ور

 هورکرب تواوا لصاو +2 رلتمدخ ك رات ربضح هرسسردق یودق

 نب دلار حش یدیا رز روقوا صوصف ندهیلا راشم حش ترضح
 ندص وصف ماخاب هلیا عاتسا یتسرد لردص ترضح یراتمضح یارع

 شو ید-ابا تءارف ید یب دیکم ناحوتف ندنعشو یدلوا دیفتسسم
 كع رار وح ی وثو ا دتا دص ج ۲۵ یرلن رطح یفارع

 یعاع»ا یع وصف یقارع 'ےشو یداوا داد نه یداهتعاو تیحزور زور

 ہدک دابا عدقت هش روض> بولوا ماتو ی دلیارب رح ینامل هدانا
 ید وابو دیا تعارف ماعلا 1 هروک ذم ڪس یرات سضح ن دلار دص

 نحس ن دلا رک یا ںودہا باطخ ھت دلار و یدروس هن رازوکو

 ردیبل كص وصف هدنفیقح تال یدروس لدتا راکشا نب رس كاد رم

 قوج كپ بودیا ر” هنسودنک یور دالب لاها نکا نیدلارعت
 هک رد لا نیعم ربما یسا رب ندن رادمتعم هلجراب دلوا یدقتعمودت يا

 عضومر دن راترضح نیدلارعت حشو یدیاراو یان داغتعا هدنعح لعش

 عنا خشو ےک دد ۸ هدا اش ماقمو هاف اخ نوح از س زكى روی را تخا
 نوا حش هد داقوت تبقام یدیا رولوا لوغشم لابلا ع راف بواوا

 رذن راده هر بولک هش ن دلا نیعم نوکر هک رربد یداباش هاتناخرب

 تم دخرت هز حشا هلا ب رط بادتع هدک دعا لوبق ا

 ردتعم هع ادلا هلنانوتلا یز ءا یاںول وک مچ هدک دد رک تام رروج

 لاوف نحو و یدید هلا بلج هزفرط مزب یلاوق نسحو ردنوک مدا نسرعهلوا
 قرالوا یس ءدتکفا ىقشام قلاخ هورک رز بولوا رهدلا اود هدلاجو نمسح

 اوف ن-ح كعش ترضح ندلا نیعمیدارردنا ادد ناغاخوناجهدنلوب

 یدابا روم أم مدآ نوح رلم رونک لالا یف هدقدلوا فقاوهننورد قلعت

 ندن رلعشاع كلاوق نسح هدک دلبا هدافا نوراوهلاوقنسح روک ذم صعش

 رادداواعنام هثسقیک كلاوق نح بول اشوق حالسقاشع نیس هرقكب
 تسد ی هلکتا فوخ ندن ولغو موه وبشا كق اشع مد رومأم

 بضع ندلا نیسعم ریما یدرب ورخ هت دلا نيعم ی هصق هللا تدوع

 كل اوق نسسحو نککی در ادد دع كب بوراو هف ارطلوا هنن رلهدآ بودا

 نکیدنا بلص هج اغارب سل ر ره كصاعشا نالوا علامدن 91 هفرطوب

 ددسع لاو شد دورولا هروک ذم موم یجدرلنا ںوردنوک ها رماودد

AR,کیم  REون رب ترور و دو ور حر  RTE E 
 ( راد )
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 میت نر طح و راب دم هلو | ی الم هندن راک دیک ندهد رطرکید ی رلترمضح
 ها همرکم دبهک ترات زو هتسد مارحا نوشب راهجاع هلن اق هل او ا

 یعاطمكنهدر.صق یکیدلپ وسهدنفو یک درک هءارحا ینارعراب داوا فرم

ey(تب)  
 9۶ هنخ ادنانادواح ترعشرف تاالحتیا ۷

 ۷# دتخ ادنا نارماک ندحو نادیمرد یوک *

 یعلطم كن هدیصق کذاب وس ه دق داوا عقا و هب ییظعع دروک یرظنو

 (تب)
 ع ل اس اب درفت نه سد *٭ لال اید حوت نم لاعد #

 ۶# لات قص شام ادو هک * لاش تشم ۵ ةص اذبح ٭
 ییلاسعلا دیس ترمض>"هرهطمهضورو هحوتم هر هرونم 2 کو ا

 هدقدراو هیرونم هنیدءیقارع ن دلار هک رار دو یدلوا دعتسم هلباترابز

 كنيا وا ةديصقر دشا مظن هدیصق شب بودا فقوت .داروا هك جوا

 (تب ) یعلطم
 7 دن زادوس هقلح لدردر نوح ناقشاع *

 ¥ دننز ادیش لدرد ناناحیادوس شتا ٭

 ED یلطم كنبنات

 * مری مس مانا فک زا هک دوب هک 36 مروخ رد تسون نا مج دیصوج ءمزابهش ×

 (تس) یعلطم كلا

 + هدتش لالطاو درون عاطم # هد رش لایخ عج تخر یا *

 (تس) ۱ یعاطم كنیم درد

 ربسب و كنا بک ھو كی ران بشو تیکت رات هار
 # ریکتسد تبانعیاو اغ خر تداعسیا #

 یچلطء كن هدیصق یش

 ( تیب )
 ۴# دراد ناسیمرد ولرم مز ناجح # دراد ناحزرودار لد #

 هضور كاب راترمضح سو هيلع لاعت هللا یلص نایلاعرو رس هرکص دنا

 راتخ| یارو اګ#هد هرونم هني دم یرفن جب واندنساعفر هلا عادو هنن را هره ظ»

 دالب امام بودا تسع> ارح یرلب سوح جنب ا یس احا روصتو
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 رلیدتا دایقناو تعاطا راهظا هد رهاظ هجرکا تونم هکج ندردسحو

 بوراو هتفو ناطاس ید رانابودبا رومأم نهو رکرب ندنرما ةد هسبا
 ماد بويعا ارجاو احلا ناوصا كفش مدآ ویشا يکي دتا هنیلخ لنعش
 ی هی۵وص هفلاتط روک ذم لاو را: دلا ضرع ولد ردق رغتس تاقو الا

 رکنا هدنن و رد نضع كن هروکذم تاداسو ندتشدلوا ندنسادعا
 لاع رک توا اا مس یاوهاگ داش ی ر دف ول در کیدا
 هرات رخ ینارع رهشتیفیک یدلیاروم أم رامدآ نوح ذخا لا هعلاط لوا

 افصناوخا نویلدا ما لاحترا هتنابم لاطاق هلغل وا سکعنمو فذنکنم
 راوس تشک و تع رع ندنق رط برد هلنا ورکر ند اهو بح اص نالخو

 هدقدلوا هدرسر هز دع ناطلس ربخ وب رلیدحا تلحر هشناج ندع بولوا

 قر هلوا یعوعسم كروك دم ناطاس قالو تص نالوا تنم كنيفارع

 یس ۱ نر ناطاس ند غد دلوا رک رادق:عم كش ترضح لص الا ف

 توشنلوب هدهار نایمو یدقیح هلاستسا یش هلبا قتطاس ر اکا اطر

 هلبدودنک ندع هاش بود روتک ر ترش رطعم هرکص ند هګاضصمو هتناعع

 نالوا هدنن او ی ار ع خشو یذلبا اطعا تب رش هنب اه كطشو هش |

 بوروتک هرهش هل رب مارک او زارع ارازه هلبا باک را هرابسا ینب راد ی |
 یرلت رضح حشورلب دلبا ن اکم صیص کہ دہن اطاس صاخ ہاقناخ |

 یس هذ وصتم و |ےعاصو الع كل هداب هدئدم یعددلوا هدروک دم ریش ||

 رل روا اما كح را هرحدم دوش ںول کک هت را تم دخ زا

 نی ارت ینو ج حش هدکح دتا برفت فی رش ج مس وم |ا

 تكیایطل ت قحا یدلبا بلط تصخر هکعت هک هن د رش 3 ندن اطلس :

 یلاعت هلا ییعالک وتم تز اجاالبندناطاسندن ی

 كب اطا س قع رع كنه رلب دل وا هارب ور هللا نالک و تم راس نالوا هدنناب :

 نکیارواواراوس هبسا هرزوا قلواهناور ندنرارو سا هدقدلوا یمولعم

 اوا ادیجنز یی زج هدنغ انا بوسشود هدقدب وق هب یک زوا یغاا |
 هناور ندنعش بقع هل: ناناب ی تمد یوقر ندر اک اهلا تغا رفندتع رک 0

 كنب رلتدوعرکاورلن وسرویپ لیمهتعجارع هک نکی دنا تربغو یعس بودیا |
 ودزکیلنا ماست هنعابنا كش یم سعتح یانادهوش هسا ول ول یس ه راح :

 حشو ندلوب هفشبررومأمیکیدردنوک كنا طاس نجا یدلیا هیننو ا |

 ( یراترضح )



) ۱۷۹ ( 
TIE ETT TTI RIDES NRL TAEDUTISARRDETSTLT 7از ی ی  

 ندلا باش و لوخد هد ادغت هدعد بودا رقس ةزا ج تو٣ هرکص ندا

 ندهاک رد لوا ندد دلوا ندننادب رهو لوصو هترلتهدخ كن زاتربضح

 دام كني راتربضح نندلا ءاسهب حشو بواوا لصاو هب هسلاع بت ارم

 كنيفارع نبه اکا یدیا زا لاغشا هلی یربغ ندنارف تءارق نی رادی ظ
 زس هدن رلکدستا هدازا هے۳ نرضح هد راکنا نروص نس هسقاو

 هن رزوا كو رلبد روب ردق وب حم ه دئعح كا هک اماردراو علم هد ركح

 هدن رازاب كني رهش ناتلم نیدلا داع حش هرکص ندنرو م نوک چاق رب
 یروک ذم لررع ع كرش بابرا هد هلاځ نورد .هدودراو هب روک رب نکا ۳

 رک ند فرط تابارخو بودیشیا یراق دوفوا هللا اد زاس

 ترضح روضح هل وا یعوعست یراق دلوا هدکع | هزاعایلرغو هند ن هرکیا

Oر دک رات رح ع“ .داراو صا قار  

 هدن رافد روپ هلب وس لدتشیا هل ب ودا لاوس ندندلا دام ر - صدف

 (تسر) یدید مدسک نداروا ندا ررودوا قد ول

 * دن درک مان دارج ار قارع * شافنتشب وخ زا ردن درک دوخ وج *
 نقاب بوقا اقو ید روس یداوا مات یراک كابقارع یرلترمضح مش

 تاجانیهدنابارخ ارع نوراو هنسوق یس هن اخت ولخ كابقارعنیداا رخت

 شاب بوقیج ندن ولخ قارع هدنراقد رو قیچ هرشط لک نس روی هلا
 بوسلوا لوتس هیرک هیودنک و ید وو هنمدق كرام كوس ترضخ

 كنيقا رعهلبا کرایم تسد حش یدابا اکیرفاوهدلاح ینیدلو هد اخ یاب

 نیدلا رف حشو یدعوسف هتوسلخ ینادعب |۶ بویلیا عفر ندکاخ یاب
 I علطم) یدلیا اشنا یرغو هدلاعلوا قارع

 تسزام رمغ ههشتسو یراپثه * تسزانهکار یسک تاارخ یوکرد

 بوراعبج ییهسقرخ نالوا هدن رزوا یرابیم نت لاحرد نیدلا ءاهب حس
 خور هب قارع یس هع رک هدساع لوا نامو وک هنن زلت سات قارع

 توتاوا هدم دخ كش هنس سا یبرطب قا رع ندلا ر ج یدروب

 نوچ رلیدتا هيم نیدلاریرک یدلک یلغ وار یابند ندتس هیرک تفت
 یارع هد-فدلوا ینامزیلاسعرا كترلت رمضح هرس سدق ندلاءاهب حش

 هرو دنکو حلس 2 :ورصذ كنا یهاعناخدععو لح تورغاح هنناب یرلترضح

aaندک دا  aترمه> ناد رم ات لر لصاو هجرراوح هر  

 روح هدنرلک دروک کودتا هفیلح و د-معیلو ترا سوح قارع لرد

rE Ce FIRATE SEE E E E ES 



) ۱۷۸ ( 

 ۴ رخ آ تات ناه ناج نآ

 ۷# وک ناهج همش یوزرآ نآ #
 # هلاو دنا هدنام هه ناري #

 ۶۶ وک ناب رمو فیطا را ناکح #

 هنووسرب هغلنادانآهب بودا ارو تشد تشکر ار هلا فر ( هصقلا )

 هدنسوق كنس هعلق ىلهد یتیرودنک حابصلا ییعو رابدروکو رب ندانشآ

 ا تعاقا هدر مش نوک جوا یکیا ب ورک هره ماک اتو راحات رلیدل وب

 تلوم حالا ةيامنینارعنب دلار عن خش رل دم هلوارادربخ ن دباټح او باحصا
 یردنلفراب بوروب باوصتسا یتمر او هرات م دخ كن رارمطح ن دلاءاهب

 نداروآ بویلوایضار تد لواهدکد | تعفاوم بلط ندناو ت روش مهلا
 بوتوط یناتلم هار قددصو یدلاق هدیلهد قیدنز هلا عادو هلن رار یرب

 یناسالم یا رکز نیدلا ءاهب یا ده قداص یار فراع لواو یدئیک

 یرانرضح ' حش بولو ا هتسو رک هتمدح كتر مک > ل واو تس ور ھنن رات طح

 (یظن) یدربو اوج هلارهش وب هدنراق دروس كدتارارفندزن قارع

 * زب رک ناج زا دوب یک اردبلاک * نامزكي نملددزپ رکنوزا #
 * رش هرو دص مردام شسداد * تفرکرب رد ارم تفطا هاد *

 بور وطوا هدهک هلتحو یدیوق هیواخب رلترمضح یقارعر ولا ىلع ےش

 یک ر نوا كنکیدرک هتولخو یدلبا هتسب یعجا رم باوا هفرط ندقلخ
 اشیا یرغوب هدتقو لوا نولوا بلاغ هب رکو یلوتسم دجو هر قارع ینوک

 (لزغ عاطم ) یدلبا عورش هتارق هلا زاوآ دنلبو

 9 دن کر ماخ رز تاک ه دان نی 3

 3 دن در ماد ق اس تسم مشجز ۴

 دتخش ترضح بوشلوک هدنرلک دتسشنا ییغلناوخ لرغ كیا رع ناد رح

 هدا ار ز راب دنا رادربخ ن دنتیفیک كنيقارع ىش هللا تع راسم
 یدرو رهسنب دلاباهش حش ایلو الا ناطاس ینداعوشور كلەروك ذم

 راشم ندلاء امد حش ب واوا هرزوا یعب رطو لوصا كن رلترصح

 نیدلا ءاسهب ائالوم هک ر اربد ی دنا ندننادب ص لج كن راترضح هلا

 نوکره تاودنا ف ر هک *هدافا یت اقوا هنس لپ نوا یرلترضح

  یدنا ژردنا هد افتسا ن دنتسودن کک هسیک شب ند الّصفو الع

 ( ندنا )



( ۱۷ ) 

 یتشبجهرط نيج نابشاقن هکیدروک لاججر هللا فداصت هنن رظذ لنعش

 كنزا لوا ید ع مزه دهر اف یادتا زرولوا لاک ناشی ر رادشروک

 ٭ شاو مراللد رو دتشا تو

 ۴# یشابو مرااو سومو م دن # ۱

 | ندنحورخ كرلناو رابدتیک هناتیفصا ن داده راردتا م رکص ندامزر

 1 هلا فوت زاد AAS یراباتک بولک قاناشب رب هئااوحا نیش هرکص

 || هرکص ن دک دیک لو لیم ییاو هناور ندنزهقرا كن اردد ادرحم
 ےظعتو تمرح هدن راک د روک ی کش ترضح ناردالف یداوا یقالم هرلنا

 جش رل دابا ش ادق انا هنن راودتک هللا شارت یت رس یوم لاح رد ب ودیا

 ٤ هَ هرک ص ندراذکو سم یحجو برع قارع رار هل ارردنلق نیدلا

 نیمعحا ناطا س هد راد دراو هن اتام رعت ش بودا تع رع هزاتسدنه هلبارلنا

 ترم ه> و لزا هنها اځ لنىرلترطج هرس سدقارک ز ندلاءاد اال وم

 مود لوا ن دل اءامانالوم رلددلوا یفرشنم هلا یدو تسد فرش كعش

 1 ندنناب رع ندنگیدروک انشآ ییقارع نردلارف ندنرل کا تبودارظ 1

 رل درو وب نوسلاق هدارول م روک ماندادعتسا هدناوحوب هن دالا داع ج

 هاا چ لص دنف رط نشا سا طا هوم دررا دف E حا صم قار =

 كغك هلعلا لع ندارونرویسا كعا ذوو تذدج هنو ط ی 2 هج هل وأ

 هدارواجد تدعرورلب دتا تبع رع هدف رط یلیهد نیا حله بولد ردءزال

 تب كراردناق نوچ رطاخ كنب وو بولطم یارع حش رایدتبا تماقا

 نوک شدو رل دم رح هلو نوعا تک رع هندناج تانموس نوناصوا ندنایلم

 هو رطرب ی را كرا ردنلف تولوا اد . راکزور در شرب نوک ىلا بود یک

 ربس> ی او رلد ل شود هلګر هلا صختر قار < حش یدنآ

 راکشا ندر هدد یاو رازو تایر لا رادلدترس>درد قارعتولوا

 (ےظد) یدتنا اشنایراتب وب قرەلوا
 ۴ ويک راسکعو ناح س وه نا %

 ۳ وڪ ناج سلا ح ور ده اش ناو #۴

(e) 



) ۱۷۰ ( 

 | 45 د ینیدلو ۱ تالاچ بوح لوا AE هدو داوا س سود e ی یود

 ۱ نیدلا تام اش ê تیفکول و یدلبا الا هر اروا ت ی ءاوا لح ر بوراو

 هژوعم وب هلا ث وعد هن رو طح ییارع أ وا ۱۷ هنن راترمضح

 هاش ییارع ن دلار هدنرلقد روس ردلکد بسانم هب اشد ورد کاللاح دب

 هزس یھ اتما رارسا فق او یاو یهلا زار مرګ یا بورب و باوج

 Ts ناجا زولوا هلل ول 9 رهر دو وب رمعهدهنای ھ هکردرها طظ

 ىدلوا عفت م 2 ترضح ن دناوحوب هلک دیکر و بسا هتسا سود

 یدراو 0 لاحرد بویمروا هن زول ندنابح نالوا هب یقارع نکل

 ناد ص مزو تع هراتس دنهاکس یقا رع تور دلاق ساب ۰ هرکص ندنامزر

 قرشت هدنتمدخ کاابرکز نیدلاءام خش نالوا هدناتلم رهش ندزعاخ

 كن زلرمضحیقارع حش هکر د هنا با صرب درو یداوامزال كعا

 یهروک ذم اعتکو م دعا هعلاطم ییهریتعم نتکجکلا هدنناب نيف كنلاوحا

 كئناوید كنعش هللا یمالک كنیماج ترضح طةف مدروک فلا ەئ هزن ئو

 راشم ندتهج مفید اوب قفا وههنبریربییراءالک كناذندیا ار رم سجاد

 شب قیرات سضح یارع مش مدننا رب رح قباور یرلقدروب كنا حملا
 یدلبا ظفح اما ىع دق مالک هدنف  ظ هامزوفطرلبدر و هنتکم نکیا هدنشا
 تولوا ییولعم یسهلج لنهیلععو هیلعت مولعهدعدراو ه ید نوا نس لاسو

 لوغشم همولعرشد دن هسردم نات س رهش ه دناده رمش یهالادناهد

 نت رادرک اش توروطوا هدتسرد ٌهقاح نوکر یداواروهشم هلبا هداناو

 لخاد هنسلعكنامز "دناک,لوا هل | یوهو یاهناردناق اطر نکیازدوقوا

 (تبا) . . راتدوقوا ییرغو هلنازاغا هعاعسو رابدلوا

 + ے دش کل تابارخم د مھر تجخرات
 3۶ عدینک تامارکو دهز قرورب طخ # ۱

 ۱ # متسدن قاشع فصرد ناغم یوکرد #

 3 مع د.شک ت ایارخ نادنر فک زا ماج #

 % رایسا < منش ذکر تامامعمو دهززا

 يدي ڪڪ تاماعم و دهززا بەت ساک #

 یلوتسهدجو بولک نورد بارططا هش ۰ دیرافدوقوایااو راردنلق

 بوتر ر ذماد هد اتو ربط ی هدئسح هدنحا كرار د-لقو یدلوا
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( ۰۱۷۰ ) 

 سس
 سکا تافو هد: رات ترد ییرگب كم م کالم ردرلشکا دراوت همش ال

 هلع نیقب هنسهرمقم لر ربم هدنرانک روباش لان هدرواګ هر زوا یصوو

 لاعت هللا هجر ر دشعل وا نقد

 ( یادم ميهارياندلا رف ینا ج“ ر ارس فشاکو یتابر راوناملطهرکذ ) |

 ( قارع م روتا

 قشاعو لاو فراعر قلدصت دل وا وا لواو ص ند« رهوک لوا

 قشع نان هتقیتح رارسا فشاک لوا تق رط با را رکا ہک ر دلماک

 تا هو و راستی ندتنارفا رع نیدلای 2 ج و راد

 فیلأت « دنمان تابع كتفرعم رگ لو ار یناصوا لئاضفو یشناد فصو

 ةا لواو یا قسع 73 وس لوا زدرها و رهاط ندشاتک ییددرون

 | هکرارد زدهب رف هدناناعهک .ن دناده «یحاوت ی دلوم كنيهاتمات لطف
 ت سطح هکر دشعا هدهاشم هدنسا ور یزدپ مدقم هار ندنندالو

 هللا یضرو همجو هللا مرک بلاط یبا نیا ىلع نیب لا ماماو نتنمولاریما

 با یتارتض> نیعججا میلع هللا ناوضر نیموصعم هما ی راترلضخ هج
 شعارروظ هدفرظرب هدشاب لوا یردپ كایقارعورزولوا نامارخ هدغان رب

 كني راکراسیع ی.اب رمسما ترضح بورونک قحوجرب صخعربهاکات
 نیک اخ یروک دم لفط ریما ت روح شعا عضو هنیمز ٥ دنه اک

 لزوکو 1 یربقا رع مز و توعد هني راروصح یب ردب كنيقارع هلنا عفر

 راب دروتک غاب ےب ی هدقدغوط قارع هکر ب د هيلایموهراشهروم تدا هغد

 ینلوم راہخا نرشزدع>وج یکدرو اکو هدابور كربها ترضح هک مدروک

 هدادفن ,دنتحایس ماکته ردههارا فراع یمسا كاهش هکر دا رکذ هدفی
 ندلا بآامش ج تکه رهبس رم و تو رغم یا رد رهوک بوراو

 هلا قبا! فرشو دعسنسم_هلتمدخ كتب رلترمض> هرس سد یدر ورهس ۱ |

 بایرا علطمو ند كرزب لوا یدلوا .دب ی هتربضح لوا بولوا فرش |

 نشور رس لوا .تدهرب فارع رلید روس تباع کا صاع قارع نیش 0

 هساوا عراف ن دنتمدخ كن دشيم هک توت ره نواوآ هدنتمدخ رعد

 لر ال اج بحایص ناد معاو زان نآ رسو بورک ت قو هلبا قلا و سرو قل اوری ۱

 بوخر و ربت مر رب ی زوک نکیارزک هدرازاب نوکر _ یدیار دا قازابقّسع
 e جبهه تقی



( ۱۷4 ) 
 تسمه ی ITE کو

 ناسهط زول زوفطو یدابا شوت ا3 رھ ه دنس هراس كهاشداب لوا

 هروک ذم لاخ ۳8 هجور ی دسج هلا تافو هد هدنگ را س

 لس شک ون هد هاو تیم یاو ا هلا قم كن سا رقا هدمد و ۳

 یاعد هللا هجر

 م ی دلوم كهيلاراشسم ( یخ کله انالوم ید رم "هدید مدار دا

 یکتا ردن دنرارهش نالوا روهشم كقارعهزوك ذه ها دلب هکر دندنس هدلب

 ماظن تورا و هنس هدلب نکد ند دنه كالام هدناوح ماکنه رد دم ئالم

 مجهاربا هرکصف دننافو كهاش مادو یدلوا لخاد هنتمدخ كن رج“ هاش

 ردشلبا مط ارع دیاصد هدنح دم كهیلا راشم ںودیا باتا ههاش لداع

 ۱ فیل باتکرب لباقم هنب رازمس انزع ك نیما ظن حش هلب یماكهاش لداع
 ناسحا هلص نوتا کوب هودرپ هدک د تبا دقت ةهاشلداع رظن ب ویانا

 ندنرلحادم كيهاربا هاش ید نهذ ردیح رم ندىظن ناکاو رد شنا

 هدکدد ن نسا: تای وس اوج هد رک نس نهد ر یا ۷6[ هافتم نوک رب هلعلوا

 روض> یتسبعاب روب نوک یسنریا بوبد مرلیوس رکیدرویب ن امرف هکنوچ
 ( یا ر) یدتسا عده ههاش

 ۴ کد هاسنهش یا تااثلو حدهرد ۶

 3۴ نر فک رکا راد مر وذم #

 3* مريک رزرنش كب رهب هک تسفیح #
 نک رک رد ار تد رازه ود نوخ #

 ناسحا نوتا کول هودر هب نهد جد نوڪ هلص كیعا رول ر هاش

 هدرواګ بواوارمع» هنس ناسفط یه كلم یدلیا ناوارف نیس هنفاصخاو

 كعوح ممرجسازربم بودیا مظ لزغر نوا تیصو هدقدلوا بیم
 (تس) ردندلرغ لوا علطهوب یدتا اعا نفد هدنناب

 ۶# دنک وا یولهد ه-هقاو زو ر ماج ٭*

 3۴ دنکوا ی وس م>رو تسنم *هلبق وا #

 هنلوقو مدروک هدنناوبد كن زارش "ییهان یعالطهونهکر د هنا بحاص

 هدنعزن تااح یلها ائالوم یبیوب هکیداوا معوعسه ندن- رب نانلوا داقعا
 نکل شابا تبصو وید نکیدنا ند ۰ اا كظفاح هحاوخ توی وتس

 ردلکد نکعو لب اف كعد یدشا تفرس ن دیلها یعلطم و یھ كل»

 رسوب ببر توت و و رک 95و

 ( الب )



۱۷۳۸ 

 نیسح هحاوخ نواوا لوغتم هک هل اار ڈش ددم درو دنم به ".دادرهاش

 (علطم) یدلبامما ی لرهدیص نالوا هدعلطم وا هب ییاث

 < اص نوح نانک صقر هاردرکزا محرم +

 ۶ اوه رد رس قش اع عام درد نونح دا 3%

 هدسلجوا ن اہ ہ دک دعا م دقت ہم دارهش بویلیا ظذ رھالا بسح

 ران نوک یب اتش ااه واما فاش ضان الا نران ناک
 ولد ن و ساوا لخاد عسل هساا ردنا داره تقو ره ن وسلوا عداه

 ردت ول ییلطم لس ه درصق یکندلت وس كس اش ی دلنا هاتو صا

 ( تر
 3 اهشوخ یسد تسه زاو نسسح س و درد #

 ۴# اضج كنرپ هوتشع مس ز رطب هزع #
 مزالم هدرضحو رفس نیسح هحاوخ هل دلوا هدنابح مها را ناطا س

 هدانا لوا هدک دلا عادو هر اف اع هلا را ثم ناطاس بولوا یاکر

 ندنغب دلوا شع !سولح هنارا تخ هلا صالخ ندسح یتاثلیعاعسا هاش

 نوعا یس واج تشهت توراو هتمدخ یالرعاعما هاش نیسح هحاوح

 ردند هدیصق لوا تاب ج اقر ول ی دت! ےد عت نس هدیصد یکی داب وس

 ( ملت )
 سنا یک ردنکس کک

 ۶# تسشت ناعسار و دمآ رب هج ژ فسوب
 3 یت دم رهم دیرخاز هح رکااهاش #

 چ تسشن ناس دالوفوت تاذ هراونگنسود چ
 #4 غيت هکناز تشاد ییحصم رهدس نا اب

 »۶ تسد ناسف كنف وح دوشرت هدنرب #۴

 هدیصف ندخرح ورد شدرک نکلردشایوس بود تاغا ییهدیصقوت

 شمفلوا رکذ معما هد هدیصقوب مب بوی ود یسض رم كالرعاعما هاش
 اکہ یدع" بولبوس هدنحدم میهارا ن اطلس امدقم ییهدیصقوب یتا

 هلا سح یانشیغیدلوا هدنددص دصق د ها ود رويدا ضرع

 یدجاق ر دق هزاتس دنه ن دناربا هلبا حح رت هرارف یرارق ندناج فوخ

 تدم بولوا تافتلاو ناسحارمظم لربکا نیدلال الج یهاشداپ دنهو



CWS 
 ي ا و ج لا

 هدنفلناو> نیدلا ثایغدلو ولت نیس هسحاوخ ید اوا ناما سو تور

 هلمجو وش ەدنسا ور هکر هدنکلص هکر ات دما ر دنن نخ احر وه ه روس

 ردیک هدلوت بو دنادا نع كن هل ګر هليا لواسم فیسرپ هدندب هک ردنا دهانه
 هدفدروا هشاطلوا نوح ا ناکا نت نالواهدنلاورروک ساط لور نکنا

 ههقاووو روساوا رادب ندباوخو رح: کیا یروک ذم كنس والثم هزات

 هل.سوز را قاواباب رفط دن روا یو دهن قر هلو ار كەت مورده د نری بع ك

 كشر ند اععص نالوا هد دمسم ییاوح نوک رب رد,ا تاقوا قرص

 شالصا رفاو قتح وحر نکنا ودا ترا ز هدق دراو هت راز هن دق مع

 یدعا تدوعو یدقا رب هنفرط یشاب كرا نع بوروتک ناروا دغاک

 كقروهدقدلا هند نوعا كعا هعلاطم یی هروک ذم قاروا ییاش هجاوخ

 ا ور هدنلاح تا وفط یرلت رطح هرس سدق یصب نسح و هدنرب

 ین رلشاط لرعسم هلا قاګر هدن دیو توروک هد دج ودنک هدنش
 فعل الد هوا رشا كعا خاروس یشاط یننف رهو شعا راد كياد كيلد

 هدک دا لقت دن ردب س هعفاو تروص شا ردبا رثأتدراک نالوا ,دن دی

 هراب انج لات هللا هجرن رس نا بولا قب زلتر ضحى را نسح
 هدن روت یرلت مضح نن رس ن | شم ر دا لقت یساورو شمروتک

 واتس بک اص شر نس تولوا هج وتم هل را رمض> یرمصب نسح

 ینیدلوا شد رولک شوخ تیاسفب هرااکوک ززوس ك:سو نس رولوا
 كنودنك امتع یهصق و ینا نیسح هج اوخ هلبا تءارق یہ هاکح

 تم*وییس هکلیوس ےظڈ بو دبا لواغت هلیا لج هرعت كنار یکید روک

 هر اشا مظت كر هلیب ندض ابف ادبم یضیف وب انیقبو ت رشابم کجا
 دمشع ندنف رط یردب ازرمم مهار یغوا كبس اععط هاش یدلباتظاوم

 یزیه نایرارتک اهدقدلوا لصاو هنه اکتموکح تولوا رومأم هشراما سدعم

 ید و ا نمی اکا تموادع ده رک عاوتا لدن هللا بلج هلی روض>ح

 هلا ید رط دروا هار هدناوخد هنسلحم كل هدا ره اش هلا هس نادنم زبه

 عبط یط ص کل هدا رهاش هلکع | عدقت هب هدارمش روضح یس هما قاس

 یدلنا ن رفآو نیس و شد ات دعب هر ی انت ندنعبدلوا یدنس راوشد

 تروشم نوح ا کالم هلغش» ضعب هدرو اتن اول ےداراناطاس بلا راشم

 هرکصتدق دلوا باب هجن یرلت روشمو عج نسا يعاو ناک را هلبا ییئرت

 بس ۱۵ نیووب بس

 ) هدا رهاش (



 زد مساق درج یکتا یا قول هنم انا رعشلا ثالم و قاف ونک الال زمش ب

 هلا كعید مساق ازربم ند هب وئد تع رحو تزرع دبلغو تا ودو هاحترمک

 هستکن ناتساک بیل دنع لوا یدیا ردبا نصا یگتافو یدیشلوا زوهشم

 ا2 نالوا كن الو یادافعو اوشی و چدن کلب ادای یال هک و
 همان دانآ نوک هدناسارخ یزعس یس هدلب دب اج ردندندالوا دانچ دیس

 حفلا وبا ریما ساق ازربم هک ردشلوا قیفح هتسوب وردشلوا نات رهش

 (یدش رفغلا) ناش ولع دوخواب هدمانا لوا
 نیعجا ممیلع هللا ناوضر نیم وصعم ها قرط بولوا لماع هل ويم

 لباق کل داعتعا سوخو یکل دامن شیورد بودا راتخا ل۶ هرزوا
 ھم اسدهاش هلبا یرحا كن وفص بساعمط هاشو رد هدابز ندلوا رب رحت

 لواو ردشلبف هداهن هنایسن قاط یترامشا تنی صاعد ونمو شا مظن
 كئسناب دلخو كسترد یتانیا كنيلوادلح توتو از ردا یکیاباک
 ثالوا دلج ردشلوا غااب هناا ك.زوفط عومحا ث ی نم كب شب نايا

 ردشمزاب یتایاو هدنح رات ییاعا

 ارهمات همد زربف دو د رب مقر # ارهبءاخ ماع مدرک ماردوج

 ماد دم |:رد مدیصود نازک # ماکداد مح اک ییدمزاسد

 راو ديما مد رک ئ + نانرک 34راک درو ر لطفزا مهاوخنانچ

 سم هرهبدوشنیحتروص نازک ٭ دند ین اهكلکزا شفت مش

 نیلوا زا هی رخآ شغل د ٹک # نیچ سافت هکناز مشکرتوکت

 رازه ه راب راح ددع یو رز # راد ات رهوک نا دفعد وب

 یدوآ نا مرا یب ناود *# یرذکب رک مظنرسزا فطاب

 دلجردقرفزویزوفطهکر ولاق (مظ) هدکد لک ندنثاب عب ندنرس كمن

 ردشع دهدنک راب تكندنات

 رازھەراب معبد ول شراع + راسرد ما هدروآ هک اهرهک

 یرتشءزا شخراتلاسبلط ۶# یرغنخاكنوحمداوسرددوب

 فح اوخ ارس ناتسلک بلدنع رک ذ ) ردهدناسحییلازو زوفط یّبشم

 یزا دنآراعشاكن ذآ نع“ لواردوبو كرر یر ونس و وک که ر دان ځد( یان نیس>

 كرد, ورد رې دهشع یداوم كاد انشر دن زکر تاد راو بح او نیکنرهدانز

 كلامو لوم هلا یراع قازازب ن دلا ثا يغ هيلا یوم ورد لع ن دلا ٹا يغ ع” ۱



۰ 

۱۷۰۰( 

 میداوا هدنتمدخ فلج انکه دنتم زالسم هللا ناما ازربم یلغوا تنانتبامم
  هضورعندنناجیماکح هتن هثفرط هاشداب رکن اجدع ندلارو هاش هدندم

 وردا نیست ابا ند او ولو ۍراکدپ فاو مک بولک
 [۳ ات

 یرلعا راضحاو لاس راد ییهاش هاک رد هل رلعا ناذیتساقید رولب روم

 | ناد ردق ناخ هدق دلوا لصاو هز اتس دنه هساه اشهاکردوبولوامکح هدنب اب

 ح تح سو سج هزکلوق و انک ر ےکح بودبا اخر ندهاش ناڪ ام

 میکح بولی روپ لوصح نر رق هدن اق اخ دزن لوسم هدک دید نکی روپ
 لوا «دنذفج كلا ترطف بحاص ناخ لوا یددا اسطعا 6 | ن انکو

 "تراد یروصت كنق وذام هکیدتا تونو تدناسناو تباع هد هج رد
 بحاص دنعشاد لوا هد هروک ذم مانا لاپ هتسکش ویو رد دیعب نداتیل وخ

 هلسماک هنس ربو ردعشاوا رو هرم و ضااف هللا حمل رشک تبع كالاک

 هرکص ندنح و رخ ندنارباو ردمشغا تسلاحم هلا نادنم زه لیخ رس لوا

 روک ذعناوبد هلفلوا شا ضابب هد هتت بویلبا.مج یتایا نالوا یتادراو
 نسح یروک ذم ناود ییغوا كن اب اهمو یدیا راو ردق تد كب شپ

 24 اجر هلباملا دعد ها رج ادبع و و تو رپ حا ر رگ 4.ا طخ

 یعابر یکیا و و ردشمم نب ترهش زو-:ه روکذم نا ویدو یدلبا عضو

 (یایر) ردن دنسنباب ن اود كعب

 * ددر مشورخهک ارد هن یک نآ * دندرب موج هک ما دون نهآ نآ *%

 * دن درب مش ونو دانش کب مسن * مس لاع رد هک نیبجنرتراخ نوچ ۰

 (یعایر)

 # دی ریس هل سیف سس! یو. * دن مش رر >رکب دکیز هک ناسا #

 ۶# دن رشد فرط ن ازپ نع نارا * تین ییا منام ےب تبرغ رد ده

 ناتس دنه هاش بولوا هدنتم دخ كن اب اهم هد رمجا برق هر هنس ناو

 هدک دا روم أم هنتم دخ نکر ین اکبامم هاش رکن اهج دم ندلا رون
 كم هکالاح ردشعا لاخ دا هنهور کک یاب رفع ودنک پولآ ندناخ ی

 ردد تەد كهاصلاع هاشداب لوا ردیخح رات شا یجرگب

 (یدابا نوک مساقاز رم یدازا "یداو یلاو رک د)

 بد فیش یا اعم نیشن لک لبلب لواو یاد هتکن ناوبد هج ابد لوا

 نالوا ه دو ودنک یدبا.هتسارا هلا بداو لع دن مو هتسارس هلا بساو
۱ 

 ) كنارعش )
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 ۱ ز اغ آه شفسح.م اطا لجن ۰۷ زا وى اخل او ات یاب یت اوج #

 * رز وط شت [ زا رامد هد روآ رب * ار وم رکا نایلس و هد شک #

 ۷ دنح ر کشرد ی ۷# هنزل دوب رات شذوبع #

 * ۰ :فقو شل رب ماع یا ادکن * فس نر كسار نوا ماکژ *

 روت تژاوا ا هتد ا کس راتعا دلی وس هدنا زا تم )| یوم

 ردو تا ا قزف ق ادعا كننا ودو ا ناود بل ر رب هلیا یرابا

 میط لهآ كکلف بودا لصاح رقت هدابز هذن دنع كس ابع هاش ردشلوا

 قعردقو كملاراشمیانالوم هلب اصلا ی سلب كشر نغدلوا لوبحم هدف

 هما یوم ندمحورب هاش ندسعل دلوا یصار:هتناشو ردق عاشقت را

 ی اکا یدلنا ما تخارخا ندناریاو طافسا ندنراستعا هدند نونعبا

 | روک ذم لرغ یدلبا د ادا لزرغ رب هدنفهح یبورخوحورخ ندن ارا لوا

 (تسر) ردا وشا لطم

 × شرف دا نازک ناب دفع كب كط رک *
 ٭ شرودکزا تاقا نوح مورهم نورم ماش *

 راها هللا فس ات هنج ورخ نذل ارا لنیهس یعرط تارا نکا كار
 ع هب وغ رع هدیصق رب هدیابوت قارمشم كالم از ریم هلجج زا ردڈال وس
 (تس) رد ول یلطم كن هدیصق لوا ردشعا

 * .یزه وک یزارخآ نارا تخوف یره وک

 | * یّرشه دراد دش روخ هپ دلش فرش رک! %

 هد هرکا هد الحلا راد نوراوهز اتش دته ندناربا دوعسم نیدلا نک ر هصقلا

 هنن اسا كریک اهاشدج هلا یش هیص وتو قوس لز اعفصا رقد ازرع

 ردق ی اضتعه رب هرکصذ دئدم زاربو یدلوا لخاد هنکلس یاب رقهو لصاو

 هم تح کل اخ ماش هد ا ریش هد داا لا بودا تره ید ند هرکا

 یردب ی هدارهاش نولوا ةد ته دخ كن هدارهاش هدر دم تدم یدراو

 هکادابم نکا شلوا لصاو هت قات هد کارش تاکر هدک دتا بلط ها

 دن ند هرک | هلیس هظحالم رزرونک هنن رطاخ كهاش یرار امد عم ےب

 هدن راتمدخ كح دم ر كن راورنامرف كت هطختلوایدانا رارف هنف رط

 هنحابس هلا یسلد یسابل ارقف بوشواص یدنداروا هرکصذ دق دلوا
 | هد رجا هدنس هنس ج وا یمرکد كرب ود هلام بح اض یدلوا لوغشم |

(۲ ( 



 ات

 شا | رد یدوع قح دان رب ساد # سیب ره

 هد | منم ا اط رد ناجل %3 و 1 ضد زا 3 < 3%

 یدل وم هارو دف ِ رد رومّسم 4ا ڭم اوکز ےکح هملاراثیمو

 هاش هدف دلو! لصاو هزسییعو دشر نس.هد هروک ذم داب بواوا هدناشاک
 یدا شایا لصاح برق لاک هلدا تم زالم هم دخ كن وص سابع

 لزغ هحراو هنس امتا ندنس ادا هنناوید كندن اف ای اب هللا یهاش رماو
 مس لزوک یهیلا راشم ناود فاصت الا ق>و شلیوس ناوتج لزق

 ییارک یاب حش تر > ییا یدتا دار كلیوس یوم هدارا ردشلا

 هد نرشو مسح نوا تدأت ندر رطح هج را ها یماظا ےش

 بودا عج یب هق رفنم تاباکح دیدجو ءدف هدنزو لوا طة یدانوس ی”

 لا هلن كم , کا ییاسا روک دم تاک و یدانا هی لا دعوت ونیسا

 A وس هلادنم رهو هاد SEBA قح بول و ۱

 د ا له با E ارعم تس تفص)

 ٭ دیش روخ یاملکزارب شنا رک # دما مشج شاورپ نشور یش #

 ٩۶ بک وکز لصور ام ی 3۶ بش ناردنا هام نرخ كشرز ٭

 3۴ حوت بش یارد ناردا رد هم 3۶ حور مدههدیمدیورد یس #۴

 »< بارسا ر ار یل اع هدف جک بب اے ناو وط زا رد ووپ #۴

 ٭* رودزا حصرونرڪح* نا اغ * روح منج رد یتشورزا راج #

 36 لسام> هب یدیشخح مه میس هک »۶ ساف یسکز ار شورا نازهدش کک

 ¥ لفعرمس رب شعر نامرف ناور  لتفع روش هاش د اب دڅ +

 ۶# یرحیسارزایدم!نورببوچ #یرطنوک رااویارمسنامممنیرد #
 9 تن  هدنب /قداص حب نابز * و ردیف لا شنل يک

 (كنرلتربضح دمج و هللا مرک ىلع ترمضح نیم وار ا)

 ناد اسا نالوا هدنح دم)

 * ر نیب شاب یبیغ لء زا شاد * رت نیئزا یسدق حورزا شذ *

 * هنیفسار تجر يارد ید * هنیفدار تدحو یار ین #

 * رک ۱ قو راف ار هفاف ضر ص * رواد ناطلس ار هلح رسا #

 (ردش# وس هدنفح طخوت ناوح ر )

 ( اوج )



CI) 
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 هراه دو رار کت ت هلا رمصال دتا روهط ند سا یاسا كروءهف هن

 ندان نود هدي ا زس یروفخد هدساو دش هو یدلبا سا٤ جلا یندوع

 زا تل رکا 7 اهدا راع ندرکفرط نکیدلوا بیس هک ادح

 بت اکم ل.اح ریدتا رب رم رل همان نرذعم همش هما جد رلنا هاکیا

 هر هتشون روٌغذق قحا یدریو یرابونکم توسشدرپا هروُهف هدش رط یانثا
 صا تودارترح یهیعاروت هتهادنلابو یدقا تع »رع حو راشعا

 (ینار) یی هداعاهلیا لس هروکذم
 دشار ي نقاق ول هک 6 دشاب سک را ود كارد هک فخ نآ

 دشا شا رخ شو کودرخ رس كاب 3 تسلط هدازخاش باطاررخ

 رادو لسخاد هدنه هللا لحاربیطو لزانم عطق رحم هنکن لوا هصقلا

 نو- طالفا تدم دنح نوراو هرەرک| هرکص ندریس یرودهآل رور لا

 تک ندنهرط روا دم ےکح بولوا نام هم هدنس هناخ كنئالیک ےک یا

 دڅ نرملاروت نالوا یهاشداب ناتسدنه هدنفو لوا هليا ه صوت نسحو

 ےکح ہدد سلا شلوا ہدندیءا یوا لصاو هتمدخ كهاش ریکنا مح

 هدارهاش كلا راشههاش توراو ندنشدنلوا لس اکنو لهاح ندنفرط

 یداوا لصاو هتجر راوح هدرهش مانداناهلا هدندم یرج هلا نا تد همس

 WE علا هتك فو یراغشا كروفعفو

 ردرادتفادنلب روع هورایع م ےکح (یاشاک ندا ن ۲ ر ینائمخشر ؟ذ)

 ملعیناذو ردنلواعقاو E ۳ نحس فانصاو نیتم یریذباد زاعشا

 شاادیییدلوا تالا هکر داګ ۵تالوا هاو هاچ اا قز  ردولم هيد ریش

 0 اشاک ردشلواعقاو یس هاو یدار لا "۲ تل رعاش هلا تب هتایصفو

 نی ملا ماظن مکح یردپ و رد دوعسم نب دلا نکرد ماو حس یصاخم

 نلا نکر یک نده دلوا بایرم هجرد لا 9 |

 هدد واه 9 ی > تفیعحو یشس و شااد تیفیک كت رد دوعسم

 یرورپ مه لاکو یرونههداد هدنح دم كنب راوکر رب دلاو هلبا رب رك

 ردشکنا رامطا

 )د وک دو ردب حدم رد)

 3۶ نازوس لءعزا عامد وارکفز + نازو رد شوا یھ عارحت

 ٭ مصخ رکشل هاشداپ شا اک # ظن وزا ار نرد نیکح
 ۳-با
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 هدیاس>یظفل (تالیک ) لاطایف ندنفب دلو الامل زه یبا نم كی ید د
 رکذلدرو- لب هرکضندرکعنزار روغغف هدک ددردرارب هل. دیک ( ندوک.)

 لدمج تحاص) هلبا (نیافش) هروکذم باتسخ هک رد یک

 هک ردشتا تقفاوع د ندوک هلبا كلیک والام یکدشا قفاوت (بک
 (ی افشو) رولوا نادنکس هدناسح یخد یسکنا كن رلظل ندوک و تالیک

 رونلواباس> رب زو-یجوا یخد یرلم الک (بک رہ لارج بحاص) هل
 هللا کت ادعب ایت بولوا رک هتفلباوح رضاح هلمحو وب كروفغف یی اش
 نارا هدف واوا ناوسجو لاوس و یدلنا كرت یکعا ه اطم راد لره

 هن روضح یروغفف هدقدل وا یعوعس* كن وفص سابع هاش ناناوب یهاش

 لاخ دا هننذا ساحو عاشسا ندنسس ود دک ی هفیطا لوا هللا بلط

 مارک ا رمظم نودنااتشداو مظت ارغد اصف هد اح دم ساع هاش ها |

 نسج هدن رلقح قراتع» بارا دنه هاش نکنا هدلار ا ردشلوا شزاولو

 هدش رطیانئابو دنا تع نع هدنهبئاح هدقداوا یعوع# ییاسحاو هیر

 نادرذفو نادنم مه "ین يم نالوا یسلاو را هداف هدفدراو هراه دن

 یروفغفندنادرد تاغو ینا رم تدا نا یزاغ ازرمم نادم درخ

 ع دعلا نم بورلبا تب انعو تعال رامطا هدنعح هلبا لاخدا هنسلح

 دسا ان الومو ید رج دز دش رم نالوا یهاک رد برقم كيلا راشم یازرعم

 را, داشاب هک عا ضارمعا لګ ی هنراعشا لروفغف ندا دسحو كشر لاک

 تویم رو قالوق هناذه كراد-ءاح هلوفلوا نایناحر نامدود معس نکل

 هدراع هل كروعه» ندندداوا تاذ ناد فراععو سانش مد رم یسودنک

 كراممیاا یوم هروفغف قحا یدا شلوا ففاوو فراع هنغیدلوا دنم زه

 ندا هاکا ی هسیک رب ندنکیداک نارک یراع انضواو هل ادم
 ندنوک ج واکیدتاراهدتق لر كروععد یدلوا هناور هروهال ندراه دو

 هلا تاتع هدساو دش ره هدق داوا یمولعمو عو + كار یازرمم هرکص

 یس انش مد ن کک یا یاوسر نب ند رک ی ونک بخ زس

 هردالر والثم روئفف هکمردیا داعیتسا ندعي ودنک هاوصا ینادردقو
 شزاونو ضيف رمظم ندغ رطو نوسلک هم دزن هدتهوکح مابا مب نارود

 هللا قسد طخ تولد نوسیتک بوقیح ندلوا شد اشح و ناسحا لب انو

 هلماعم ول و شعادلوا نا ی هدا وب اک توزاب دغاک هنامز دناکب لوا

 سس
 ( هن )
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 لوا یدلبا تحایس یدنه دالب ما هللا یس ابا رار دال هرکصت دک دا

 ںولوص ندسامللواینآ ناب اد كب هامز هدقدراو هب هرکا 4لا دوی

 لیصح هاتف فالیه اس ترطف بحاص لوا یدلبا برقم هئس ودنک

 فاصدا هبلا راشم ناخ هک دا تقف اسیاو ریه را-مطا ردءاواو ترا

 تالماعم قلءتم هر ودنک هلا ع الباهب دب ورم شد ناعم یونس بودا

 نی کو هک رد هن اهم بحاص یدلدا شرا اکا یس هیلکو هیت زج

 لوا مدلوا یقالع هد هنسیلا یرکب كب هلا هيلا راشم یایفصاقا

 یراعشاو بوخ ی اننا یدیتنلوالصاو ایج ر شقلا یرگ:لاس هدو

 ورسخ هلج زا ردوا لاب تیب كب قلا نح“ تایلک بواوا بواسااب
 لالا اب زم(یوت چو ر در او, یی ون اد ر

 ویشا ردشلب وس راعشا رادقم ر ید هدن راترضح هرس سدق ور نیدلا

 ردشعدندنح دم كن انالوم ترضح هک ردن د وتثم لوا تب یکیا

 (تب)

 3 یون دشحار هلاس لاح هد رھ 3۶ ىیودلوم یون« یوم #

 ۶ ناک دراد للو ری تبل 3 تاثیهااص ناک اد ردو نا #

 ردشل وا ن ا وخ ها ور ناعارخ هدلب اک ه دن ر رکسیم رکن كم

 (ینالیک روفغف میکح یناعم ناتسلک بیرفاد بیادنعرک ذ)
 ناف مع هرداو رهد ناناربس نکس هناکب ین البک روغغف هک هلوا مولعم

 رکا كنب رود هدشدبو تسارف روفوو شااد رانا تر دقو شلوا مصع

 هدعاا را سفن هدیفس وم )عو داتسا هدع اول طخ .A تقيس هثسا مش

 یدالوكنامز ةردان لوا یدبا شالوا دار تک ییاراف عبط نکفا كشر

 ىدا ندنرلب رقم كل الک ناخ دجا دیس یرد وردن د لک ناال

 یردبیدیا ردیا صاخ یعمر هدیناک دنز رام لواو یناوج یادتا روغغفو

 یدنیک هناتسحرک نداروا بودا ناربس س هکلوا نارا هرکس ندنناقو

 عرش یاضتفم تواوا هدنتم دخ كنرادتقا تحاص کاکام لوا تدعرو

 فیثک نییا و نایح رک یییشنش یهبلا یوم ید ترضح فی رش ||

 رارف هدتصرف تقو ندرابد لوا هلا بیرقت ر بودا هظفاسح ندناکناکب |

 مکح تونل تسار هب ناقش ےکحو یدلبا تدوع هقارع رارکت هلا

 مرولوا نر دیش کلیک هدکد تا لاوس ولد نس لر ه نس مریم مح و هز ووو
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 یا اتشآو تقابل هكا تآ رج هلو -عهول هدنه> ن رفا نګ“ ناد هننکن

 نارا كنينلا دبع ىب طرح اع دعو دنګ رات یدب یرکب كب ردة وب

 فع ضرا ند:ه ناو ا كف رع ینامفصاراص رممدیس ندنناوخاو

 ردلوا رهاط سام هی كتب و كنيفرع بودا لفن هورشا

 (تس)
 * راست ه رکا مناربسع دن رکا * موربفجانروکزا هرم شو اکر

 ین وعم كنون ا عاربصم كرت و یا ر مام ااب ین اد۶ ھن ور انالومو

 ردا رات هسنقن لناوسا كنیفرع

 (دعطق )

 3۶ فرع تف رعم یا رد رهوک هلاک #۴

 و۶ ددآقدص ید دور ی ناعما رک +

 £ نود ر ۲۰ سدر کن ها ا رگوح ٭*

 € دمآ فذشر یاماد فصرپ تسکش #

 * یزوسناج فرح دین اسر خرج شوکب ٭
 ¥ دما فلت ضرعع ردوح وئزا مرگ هک ٭

 ٭# مور فجات روک زا هرم شواکب ٭#
 فدهر هکیاعد رت دنکف ٭ 36 دم |

 ت مکلک (یمنور) 2 رات یزا دز مر #

 ۳ نم صد صات دوش زا ةا شو اکب #۴
 راشم رمه ندا لفن فک نددت قا ویسا كنیفرع هاو بحاص

 كنسهدنز كنفرعمو نع“ بارا هدرعامز یدعم تواوا هدنساسشت كہا

 ا 2 5 ر هکیدلاو كح ك اف تاتغلا هتسوکر هدتقح
 ردشع د رلتو سانا

 یاهافص یایفص اقا یاد توم هصرع راوسمسش رکذ)

 یت دلوا لث ان كهيلا یموم ردیس رب ندنو هداز یمدا كن اه افص رهش
 لوا ردشم وا عوعس# یلوصوو لب كن رکبد ندنس هلساس هلاک و لضف

 تح ایس بولوا لوغشم هلیا راعشاو مطن هدب اک دنز راه زاغآو یناوح

 توشربا هنتمدخ كنامقصا رفعح ازرممو یدراو هل اس دنه هلا ی رط

 نارسو تشک و یدن و رارب ا e كلاش ناش ف

( ۳ 3 E 



(AAFP) 
SSR LL O نه هو E o O A o 

 یدیا کا را سا ۵ را زوس لش بودا دان زس ال نی رات رم طح هرس

 رورغ اقلطء ی ارج و ذس هشن ادو لثع ینیداوا رمظم كيفرع
 قلا هلص وج یی وال ناتسم د هدنعح ر اکاو ردشعا تاش ندتاففو

 ردنلوا راف ۳ هاب قاع ی رسد ر ناچ ماا د وس ھهج ردنا

 (یعایر)

 *٭* اردوخ ندب نکرب مع تسدیع *

 * ار دوخ ندد هدا ز نا-مج قاخرد *

 * ت-خومآ دب اب هدید كمد مزا
 * ار دوخ ندب دنوار سکح هبه ندید #

 یس هنس زوعط ناسءط زو زوعط نکیا شراو هنیءدرا زوده نس لاس

 (تس) ردشعا تافو هدروه ال

 ¥ دشا ب دسر یر هبرک * دشا بدا ی هک یناوجره ٭

 یزارش ف رعانالوم یزاد رپ دتکد شرع زا هاش "یزاو ۶ كا هح رکا

 لک شوخ هئاوذ صمد نالوا نرو نام دقتعم نما رپ کوا ه دنفج
 هرزوا یاس كن هرقف وب یرشذوب ایلوا نطاب هک ارز مرو ذعم رمّقف و نکل

 ماكنه رکذ كنيفرع ان الوم کند وب نکس اه الخ ردشعا قوس

 لکد للاخ ندّسخو قشع تلاح هک زب عرب هد تم ات شا ورد هدد وتسا

 ےک ا.رحا هلک كن ادمد رد نرړکو هلا یونعم "یولوم یوشنم هدند_ یا

 یو ثم ننسفلوا فقاو هد دلوا لوفشم هلبا لفش هن مب بولک

 یدوقوا ینایا و ندش ریش

 (یوش)
 + کلم دسآ كاب موصعم بدازو ۴# تلف نیاتسدک روترپبدازا *
 ۴# باب در ت ًارجز لزا رع دش ۶# باف فوسک یخانسک ز هب #
 ۶# بر فطا زادنام مو رگ بدا ی 4 بدا قی ول مهاوخا دخزا #

 هدق دلوا ع وع“ ندتناسل كخب ورد لوا یب ج وا وشا كف رش یوم

 كنينلادبع مپ كربقف وب یسلوا ترانشا ندیهاا بناج هلبا یبغ شورمس
 ندنفا زاو ربیدنلب كديفرع انالومهرورضااب یتبم اکا هاکعا روطخ هنن رطاخ

 لوا كن والذم هنیک وب ےک الاو یدنلیق مقر هتسکش ےلف موق رھ یس ھعشرپ
 SESE EEE ESLE SEE E EEE E کات تست تک
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 ند اعر دم رایج كع> هدنفافحوسح قسعا تواوا لوعمو عومطم

 | هنس هرهخ بو هتنخ ندنط رم كعج هدقد راو هپ یمرکب یس لاس

 هکعا ترفن ندنس ودنکر لتروک هلغلوا ضراع كل هد زرو رفت هداز
 بواوارطاخ هدیج رو لدهدررآآ تاغ ندتیفیکو قرانا و هدنرلق دلشاب
 هدنسو دنک هلا ناهغندنسانعم#عدنام دهاو هارد نینح دنام نانح(ع)

 دھو یدانا ترعث هداه ندر ارش یشان ندیمجزورف نالوا ىلج

 كن-دن الیک لا ولا مکح یتا نوط الفا ندنتلود ناکرا كنهاشداب

 قشر نسح كشساد رابع تحاص لوا تودنا یقرش هلا یمدخ

 هل ارادبآ راسساو هدیسر هب یدتلب جوا ماقم ندیتس ضیضح هللا
 هلا راشم نالوایسد مكنودنک كرا دیاهدیشجو هددنانح انا قوذ

 ناخ هلبا حا وبا یدلنا مطا ارغ ديا ضف هدشحدم ن اک ےغلاوبا

 هل غلوا تبحګو تالاوم نسح هدننس ناخ محرلا دبع رال اسمس ناناخ

 مطف اشکلد م دیصقر هدساهح هلا راشم ناخ هلیس الا نقلا وبا

 ههبا راخفا ان ك یدیصق یدلنا لاتسرا مجاز بولنا اشناو
 ثاسعبا هال هاص هدناح ینرع قرهلوا لوق ن رق هدقدلوا لصاو ||

 ردشعا داشنا هن اغیلبو هناداتسا كب ییهروک ذم *هدیصقهکافحیدلبا |

 كن هدیصق یدنلوا دارنا تیب دج دامشتسا یا رب ند هرو نم هدیصق

 (تب) ردن یکیاوب یسیناث ماطعو یعلطم
 * یناهس هیاسه وت یافو یهز *

 ٭ یامان اکو مرکخهاکت #

 N A 1 قپ
 ٭ یاش نینح تساي > با حوم کس

 ردشعد نوا راهطا نئدالو لح كنودنک

 ۳(ت)
 * تخودنا نم مالک نسح واج دهعل *

 *# یاتصعت لاک مظن ده اش لو #* ۱

 * زارش رد یاس هم سس موج تاب هک نونک #
 ۲ « نع گ

 | ٭ یل اهافص همرس دک هدد درخ *

  شدق یا ظا حج یارک یان ج هک ردکلب دا ن ییع طعف كابفرع

 ( هرس )

 ۱1۳۱۳۳ سحر م
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 تحت و

 یشر اکا ندنرلک دا ۹ تبحاص یظفاح هاو یدلوا هوڪو

 سبح وم ی ہے کل هلم ۲9۹۳ هن اب دایی هلا رب کا هادن رد_+عو رب د۶ رد

 یدلوا رهاط ییدلوا تل اعح

 س

 ( ی زا رمش *یفرعانالومیزادرب هتنکن شرع زاو رپ دنلب زابهاش رکذ )

 ىس هل كنم رامشا بوا وا ىس ارعثلا علماو اهععلا ما كنب زط

 فالوک هزاتوزاشم هد هراهتسا "هوش یطو رداشعم سوخو ظفا شوخ

 ینارقاو لاثما تاموطتم فانصا هک فرطرب فاکت یدیا زابجا ی هدانف

 هلا 4ب وع رھ ظافاا ساس هز وعدم سورعو سا هداج ه ایت قط

 ناولد عسلطم لوا هرژوا یتبدلوا نڪ ی ام وشو رد رب هرقو بز

 یمنی او تويم هدا نا ويد بات رت هدشنایح لاح یزاد رب هتک

 ردشعا بان را ینا ولد نالوا دو وم ید یر ندنسا خاو تسود

 دنح ولو شلوا یا توش ود ù وص اصوزا قابا دلع كي قلا ده تی

 (لرغ) ردشعا اتکا هب هروک ذء تاسیاض هلا تا

 * ما هتحایر و هدر رە رع رد رک 3%

 * ما هنخا رڪ زاعار هدخأب رد رع #

 a کم ان هکر کش ےن 5 دشرک دنوک

 * ما دتخاب رک تایم ی ج دصود زا *

 % ۹ قد ره قم هدف زا تی رم س طلا *

 ما <a ا رکح نوخزار یا مح دو هک #

 ی بیلدنع لوا هک رزرو یرلن سّهح ی ل ہک ناد تحاص

 هر زوا یییدلوا عوعسم ندراارش لضتلا راد نام لاح تەح كزار

 هجاوخ ا كنن ردب كموح رم فرع یدناوا رب رح هدیاشد , قارواوت

 : ردد كوا یولب هحاوخ رو یردش < ادلوت هدزارمشیرعو رد زارش یوا

 نیسح دج هعسا لزواغو او یدیارولوا هدننرعم كم اکح ضصعد نالواهدنرا هناخ

 روهشم هلاكءهد یدیصانالومهدنسارا اخ هدماکنهییلهحوح و یدیازرد

 ندنفدلوا نانا یدادعتسا هلا شزرو هرعش مدیناوج مانا یادتا تواوا

 یر بس ندزارمش كيف رع راد روک قبال صلع قرع اکا زاربش لها

 هل وع هلج یسح هدقدلوا هدیسر هنا ترد نوا هکر دشلوا وب

GI) 
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 مدآ ر ابوس روش والام لزرع كءددوق وا كل سوب هدنامزول 2 ارز رداکد

 نا داو ۳ دلوا )۳ هک.دلاخ هد؛قرداکد نرعواعم یل داوا دوح وم

 رلیدتبا حرط لزغر و مدد نکیدیا حرط لزعر هدیاوج هرلنارلب دید ېه دیا

 نارد لزغ لصدرهو مدرب و یب راباوح هلیدادما یهلا سدفا صرف

 قیراباوج هدنروص قحهیلوا یررادتفا هک وس كرلئا ها رلیدتا

 رولوا جال بم صف (رردق یشلکییعهللانا ) همرطاخ همه مدرو

 یې چول كن رانرترضح نینهولارسا هدنعا كنقوز ۲ كب مالک ل صع یدبا

 هجاوخ هاشداب دنحو ردشاوا نارود "هناکب و ناهج مردان هل اکر

 هدعبو ویا قعماوبا هاش هلجزا ردشعا تباجو تیاعر هدنفح ظفاح

 تبانعو شزاون رهظم ن دنرلف رط روعوروصنم هاشو رفظم عا هاش
 رلبو-س لبعا تباغ یرع-ش یس هلیلح كعاع هاش هک ریدو ر دشاوا

 ردعتره ی دنا ردا احر ندهاش ود عهدا هرعا شم هلا ارعشو ی دنا

 ندنعددا وا یخ تاغ هس هح وز هد هسا ول یساضراک و كعاخ هاش

 نیفرط یداباراضحا هنسارو هدر نس هلیلحو تودرونک یظفاح هجاوخ

 یدیدزکب روب ملطءر هظفاح هحاوخ وناب هرکص ندرطاخ شسرپو هلاکم
 بویلوالئاق نوا یدیدرلنوسروس ناز كنادتا بودنابد ات هجاوخ
 هفلایمزآ ددو یدید نوسروب ظفاح هحاوخ نیدلا سس نادر ثتادتا

 ) تب ) یدلیوس ییلطمو ظداح هحاوح

 ¥ دندز هل درد كالم هک مديد سود #۴

 ۶ دندز هاب هب و دنځش سس مدآ لک ۴

 ندنزو ره و كح ه هحاوخ هدک دشا ید وب عايش هاش یوناب

 یمداتربضح هکیدنا رکیدتیا یحش_ شل ن دا لوا نس اظفاحنولک

 باوجود یب هجاوخ ی دید ی دیاراشعاب ن دروماح یب لک هداروا
 هدنغددروص رارکت ولد ی دبا یراو ناء٥ < هدروماحلوا هدک درب و

 لوازس طفاح انالوماب نینزان یون هجر و باوج وبد یدسرغوب ین اعص
 هدنروماح كنارکا هدک دیدرکسرابوس هللا تج هو دردقون ناعهدزوماح

 هنحر نالوا هد سارا لنخابا کیا كانوا دیا هساوا شلوا ناع#

 هلیس هداب ز عاعس دا هدک دتا هب وا ود ىدا رلوا لصء دن رب یر

 لانمرش باغی هدخاب كنلایع حد اهیلا ر اشم نزو بولوا رطاخ هدرزآ

 ( ور
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 اس تست سس سس سس سس ست بست نیا

 یعجوا ییرکب كه رشناضهرو یدلبااختر یسلروس تبادع ضف ندیزا

 هوشوا بوک ندنسودنک هدنساننا لاھ اۋ یرازو ع رتضن ین ههک

 هدنسوشرافو بواوا لصاووفوقر لعا هتماس نم هدمول یانناو یدراو

 قاسا ندالعل كسا کهن هکردلوا ادب و رهاطرا وته اشر

 ناعم تاتفآ دام یزون رانمو یدیاشاوارهاظ دنان راوئر رف هتشرع

 فک هک لاف ظفاح هاو یا توزوین باطل لد افتسو شدیارادلا
 یدرامزح همه رضا تاغ ندئک رابم نهد بود عہد ا لصاح کدام

 نسو یدلوا داخ مولع باوا هکندروب و ید وق هن رغا كظفاخو

 تسد تاد یراعثا كاتو نسرول وا هنامز هرد ان هدتفالبو تدا ضد

 هلاع ضار دنا زانا نسور ردا لاضما هنر یرب قا ے توں لا تفحص

 یراترمضح ظفاح هتحاوخ رولاق « رزواراکزور هعفص « دکلمه اردو

 یوذعو منی دلوب هدناو مدح لکا هبل هدنذا ل وا ال صا هک شعازلررویپ
 تورف نانا دیشروخ لوا هرکتصت دک دردب یەو مدو دی شرب 2

 تعرس ندنسارو ود عهلوا ففاو هنلاوحا كلان یدلوا باغ بودا

 ندورظ ی مطعا رموو مدلک تسار هرم س ۴ نشوررب رب و مد از ها

 هک یکدم هل یا وس اکبری مدا لاوسو دردن یرابمےساو ید ا عو اط

 هک رد هه ل واو رد رومط بارم قا سو )7 رخ تاد لوا

 ىلعو معلا ةنيدع انا) هدنفح كنا لسو هيلع هللا ىلص هات تااسر ترمضح

 كناورورسلوایمود: ؟یدلکوزرآ و قوشاکپهدک دید ردرلشمرویب ( اپباپ
 ه دمت دقلاق هلبشه اوخ كعا ناحو رس یاد هللا لا صاا هنمدق

 ييودنکو مدلوا راد ندباوخ بوذیک هتغالوف یسادص ناذآ كد

 حابص لواو مدلوب ل4۶ ندنراونالا ضب ان رادبد تکرکراوکرزپ لوا
 (تس) ردو یجلطم هک یدتبا روهظ لزرغو بودیا جو مورد رګ

 ڭا عاج صد زا رک توو سود #۴

 ۶ دنداد مایح بآ بش تاط ناردناو #

 مدراو هنن رلناب كنارابو م دلک هره دش نوک یسارا كن هتک لوا صدا

 رکذ ید را دنا باط رعش نوعا كجا رھ تاو كعض ندن رلتا

 كنس رعشو سد هح هد دلوا ماع لرغ م دل شاب هف«ودوا لرغ نانلّوا

 »مات اد ده خم دا ته تک



 تالناف یرلم رضح هحاوسخ یدر و هاب كن ر ندنبس هل * لاها

 یعاضوا ك.دآ ید داوا هدسشاب هدف داش اب هکعا سل دادیواساو

 هک کا یدلوا لوغذم هنتعنص قایح روح ت ویک سوح هنسودنک

 رع” قرەلوا لوغشم هلاراک لوا ردق هح ابصات بوق دارا فصن هدرا
 كنناک د كف اج هجاوخ هکر لر دو یدنا شا تقبس هصص هدکل یخ
 سرد هدروک ذم بتکم یل هطا رکا كن هدابو یداراو بتکمر هدشناب

 كبتکم لوا نوک ره هلخاوا هدنتسار هر تظفاح هحاوخو یدیارروفوا
 قمودوا سرد هک دت اروطخ هن رطاخ نوکر یدیاردیا رو رم ندنهاکشی

 ےب داوا لوغشم نالوا قبال اک رولوا یسانشادخ بجوم كعرک وا عو

 تیام ی تیانع هک دیاشردکعا تربغو ییس هف رش |عهلپا تغارف ندراک

 هرم خراک لوا لامل ا یف نود مرواوا رادهرهد ندضیف ون هلا هلا

 بودی مق ترد نس هامرس کد اكرادتر دق هتفولواو یدابا ع ورش

 قلحرخ یتعد ررب توری و هارد ییعلرر و اعم عل ررب و هنس هدلاو نمر

 نارق ظفاح هلا نوع: دزا قیفوت هدنجما تدغراو یدوعهرلا هدننا نوا

 زاز رب هدراوح كذطفاح هحاوخ هکر والوا لعن یدلوا ناوخ داوسو

 نکا یدیاراو یحاص ناوجونرپ غیلب و د كناکد لوا بولوا ین اکد
 هداګو هرکاذم ت واک هنناکد كلاوج لوا ن ب اک اوڑھ با را

 ودنک بواکشوخ یراوطا كرانوب هخ رلترضح ظفاخ هجاوخ ندنرلکدلبا

 روڪ“ "اد سه ز اعاد هد رد هغاطوب دن ا یسوارخ كسا وط که نت

 قحا تودبا شزرو هنس مظ) هاک هاکو یدیا ردنا وزرآ یناغلوا نادنا

 هدروک ذم ناک دو رلب وتس نوژ وما نکا ندسهلدلوا ینراهم هدنف لوا
 هکل هرهسم یظفاح هحاوخ افرظو ارعشو یدیاردا ضرع هنار اب نالوا

 یداو ترهش هلاقلنوزومان هدنحشارهش مالا تساهذ ۍدارارشېلوک بولا

 روتف هنسودنکن دکلیوس رعش نکیاراردا !رهتساین ناخ, لاصتالایبعو

 فیرتش ناضهرهام تراهن یدیارلوارکلد ندنس هلماعم كقاخ بویلک
 دحرد یرلارهتساو ضیرعا یکیدروک ندرس یافرظ نوکر ندنرانوک

 رم گلد تاغب ندنراتفک نوزومانو ندنعاضوا ودنکو بولوا ه دیسر هلاک

 هد سکته *هیاتسا كن رلترمطح یهوک اب مت لاعو هلغلوا سو امو

 ترضح هلازابنو عرضت ههکر هبولاقهدارواراطفاالب هجک چوا بوراو

 ( ندیزاب )
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 ردمولعم هتلها چی دلوا تغالبو تحاصفر دقن هدننیععل وب كن یش حو ائالوم

 (تسیاج) ردکعدردکتح اق كنس وب به (تسوت هدروآ همه نا )

 ۱ * د اس تفر نە لد نیا لمو لک مجزا *

 * تس و "هدروآ هه نا ابص د ا یارخا %

 هداز ندنو نوا "یشر عارصمو (دشابن کدو یهایسزارتالاب)

 (تبب حشنح)  روللوا ب رض ه دعقوم كح هلند ر وا هبن ضرب
 * امن زا كا نسحرد تسه بجا و كنرد صا#

 ۷ داش ات رک د گر ید ایس زارت الاب +

 ( تس یقرع)  ردحالطصا هتسانعم هلا تفلاو طالتخا نوک مس

 * ند ص س د رک نوک سد (ینرع) در و كتاب نانح 9

 * تنازوسب و دنهودپ وش منمزب نناعلسم #

 هاج هلبا عج قبرا همانقاس کنارش كنبنامرا رف فلخ نإ ینلادبع)

 ردرداوتاصشررهک نانلوا طاقتل!ندباک هرابعلا یسراف کیدشا فیل ًتهدنمان
 نسیارمس ناتسلدللب و یرو نس نمگا بن رفاد بیادئع رک ذ *

 یطوطتد ارا بارا عط لوبق» تغالب و تحاصفرک م بط یرورپ هتکن

 لوا هده نیکشم ړق (یزاربش ظفاح هجاوخ یزادرپ نم ناتسو
 تقاطلواهدناب نازو هیلیا ةر یرغصر ندنفاصوا کا هک ردقوب تیلباق

 قادراو كلا راشم هیلب وس بواوب زوس هل بال هتحرم كنآ هک ردقوت

 ظفاح هک روثلوالقن هله>و لوش ردیاب ز رو ز كن اب را هدامزوریصعره

 هدنهادا ینطلس هیکباتا بواوا ندن امة صا یاریک یدح كلي ولت رطح

 هحاوخردشلوا نطوتم هداروا هللا تره هزارش ندنتمج عاوم ضصمب

 هلتلس بودا شاعت هلا ترا وؤد ن دلا ءاهب یا كس رد كظفاح

 لصا كنم هعوج تس هش لوا ر لدا ندتنکم باعا یس هلج كن زا

 یندداوااجر یتاماسو نایساو لاوماكنب رلذادناخ ردد حڅ نیدلاسعس یعسا

 هدک دلک كلل هدنک رب هن راناماسو تور نواوایرلترءج نب ورپ دننام هدندم

 ظفاح هحاوخرلیدنیک هلحر یر ره قرەلوا ناشد رب والم شعلا تابت
 ناشر تاغیلاح كن سهدلاو ہک زر د را دلاق هدرا طو هلا یس هدلاو

 ںویم هدنا ہرادا یظفاح هحاوخ ندغدلوانادرکر سهلبا هقافو رقفو
E و رز سس تب E 
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 ےظعاکا ناخ هللا دعو یدیا یسهدی زک كرهنلا یاروام یارعش قفس

 یدا هرژوا تامر
 ناهماینآزارمشیارعشرواک هزار رش یدهشم "یلارغان الوم ( هکر والوال ھن )

 درد ندتشدلوا لحار هد هرظد جد لوا راردا حرط لرظرب نوح |

 هاد اا كا ییسهرب ندارعش ردا هناهد نسو رغا فد نعد ییادند

 (هعطذ) رلیوس یی هعطقوب

 ۶# اردوخیرعاش ردناک زادرپ نکس نآ یی رغ #

 ۶ ساو نافاخدد رک اش هک دیاد نانح #
 + دنفانایمرد ی رعش ۰ اک ات و دمآ زارمش هب #

 ٩۶ شدا زا دن دوم وقف فیلکت ناصا یار #

 ندنک دو شام وقف رک ناد 5 ردها *

 شنا دند دک كیاب رشد وک ےک د ھاو رکا %*

 هکر دلثم ما الا نیب یسادا یا د دنکداب ) نالوا هدشاهنل هعطق

 شنا هند دنک دنا هسلوا یو هدو تویملسیزوس یکیدتب وس هم ۳

 (تاس رمش مان الوم ) ردرادع ند هد كرك قم راد > شدد رار د

 | ) تس ) ردي سهل اد همدرد تا

 / ا تسدز مشعرغاس رو دن سل لد مک *

 زا ×دقا تو د یسکشار یدنم دردادابم #

 كن رلت سطح یدهس حش هل فلوا لک یاب ( كنیدزب یشحوآنالوم )

 ردهطءعق یکداب وسهدنعحو دنک هلا نیل ی درابتر لبنس هروش نیمز

 (هعطق)

 ناهنپ هل ف ریزپار لک سس # مزا س هک کرد سود خش
 نادنخ تشک ناسنیزد دنوحار دا درک ر ذکرد چ تااح نازد

 ناشر رس زا م دش وا لعفز * تقو نارددو> م دو لاح ناشی رپ

 نامرد تسار لک رسوراد نازک * تسه ارم یی و راد هک افکار
 ف ارز تن یوا د ور هک مش اب ترس ربا اس

 ناک رزب ی وسق یکم ی دینشذهک * معقب یهآ رکج زا م دیسشک

 را ناد کم مپ اض لع مورد * در ا رپ لنس هروش نیم ز
GEE EEE ETF FRCS RRR RRR TF ۹۰۹۰۰۰۰۰۰۰ 

 ) انالوم )



 ٭ ارد مما سسپ دنیپ وچ ریپ بش
 Ee دوس یو ود و ناهش دوز 3%

 مد بک ف وکالت خب دو داه رد نم هد

e TE E RE 9 

 یک و ندعد + س 1 زاب شاک» هد مهسا لصا یاب عطعم ۳9

 یدم دلوا رب هر یا عطعم ندنغی دعل وب ی نرحاص مولعم

 ۳ سکا راو الد O ر هدنطع و ك هدلب نار < هک روئلوا تاکح)

 یا یو> هاشرب بولو ۱ عقاو هدّتبب E او س۶ا ررید نیقاطاا ¿ن نيب کا

 هدروک ذم میوه هدنررصء دنو ریس یا رعش شعا رددا روم قعرا كل وب

 كن ارعش هدنلاح لئاوا قفْسم انالوم شیا ررپیا هرعا شه تواوا م

 ا ژرروطوا هداروار ار هلا | اتش یار ند: هد د) وا ندنهورک ىس ¥

 ك ارەشو یدکح شاب كسا ںواک هن رلذاب € هرعاش رپ ص)اع(ییامن)

 جد | روش هدک دد ا رک اغ مدلوب نوء ا یک و تو دنا تاطخ

 یدوتوا تد و بورا هیحدغاکر ند راکز رلبد,د هد شوا زک:روب

 (تس)

 # هدرکاج خرج حوا ر هک تسدن لاله ٭

 # هدرک اوهرب عت نە نتشکب تلف #

 یس“ هرم ظذ ید راکنو رل داوا ربعم ا روک 2 وق و كراکن ار و

 هکند روک یدنا لنا هژره یعیط كن قعسم [ ال وم یدتا ار

EESدعا دات توددا تاتطح هراکن هدو صد نک تا "هرمظا  

 (تی) یدلیوس ی وشا
 ٭ هدرکاح قاط یول هک تسان راک #

 # هدرک اوهر رکو ت نداکب نیم ۴

 راتعفشا هب | روش ید نو یدتیک تولوا روصح 5 هد دیسلا یو راکت

 داصا تعنضامار داره هح رگ ادت كن یتقسمانالوم یدتا هب وت هفموقوا

 جی اوت رام نبوت هكر ا تم لواوردشاوا عداو ضم لیحو شعا دص3

 یا یففشم راتطا ندنرزوا كن یرلمرح ب هکردراور كسک وب رب
 یفشم الوم هکر رو ی باد لر ردٌشءد تاعد راه تودا داره

 ال قا ندنودنک ی هضذ ولو م دشان کا ن قدا شل وا رم تاغ
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 عتع .

 هدار e ید د ردو وب لبمح هه ایفا رادءلوا كن رایج كنسوت ردووح

 هل وتلا س 8 ١ هلا راسنکتسا ن ءم هب ؟ دتا ییصخ ییارعا والثم یتیبدلوا

 موش هدیقح فن ر> یکی دروکم مداری هو دنک ودنک ییارعا هدک دتا

 هدارعع تقولوا هدک دلوک_هلباهمفمق بو دیشپا نع+ ینکودید ,شعا:مدآ
 نایرصمت کب وتلازونوا رک ارمءااب هلبا سرد غ دلوا ن مدآ کید 0

 هج اطمول ییدبد رول روط واعا هدوبف شا هرو شا هسا ردنا فیاکت

 یدتا زومط راد ردە an El كيرع تبواوا رورسم تاغ ن ناد

 هک زوتواوبشّلاو شب یرکبزوو یللازویکیاو زویشبو كچ عی هوا
 یدلبا تانعو کا نوتلا شند شبا "روت روهط ك عوج تب>نم

 ردپشلوا لمعتسم هرزوا.حورمشم 4جو هلبالقن هبیسراف روک ذم لثعو
 هدنروص كج هیعا لوبد هزع شد لزرع قح هوا رک دویشا (كننصا انالوم)

 Sa ردشاوا عقاو هنادابتساو هنا لب

 * دیع بت یور نی یر "را هسدحورفا ران * 1

 * دیعسیوعردهدار شناس هنارن مع %

 ا اک نیکشم ی وهال و نشو هآ نیست ت

 دیفس ی وها ت۶ ردرکد نایوسخ منج #
 ۶ دانشک مایا زدامر 5 تو 2 دلم م ¥

 * دوس یوسک ود نار ےھ بش عافو رد ۴ ر ۱

 ِ 3 در 1 مد راد شاد ع هم درد قعشرد 3% :
۱ 

 ۴# دییفس یو ر اب حرب يم یو ساه رب 4

 < ارت هک ادع لاح رادو رمم ٭ نام )|
 3 دس ی وک نقذو تبیهانبنس ناک وج ہرط هد

 (قیرر) ان ال وغن دنکیدعا لوبقهریط) هدناینم>روک دم لزرع

 جراخ ندبداخراد یرازوس كوب هچرکا ر دشا ربظنت هبا لرهینآ م
 (قلزر لزغ) ردود هناداتسا یخ نجا ردشلوا حقاو

 + ديف س یوم ییهنفح نآ دت مس درك زا

 Ee دوس یورشاودن لاسقدصرسرا 3

 ار هد داب ودج همان هيس ر مد +

 1 %3 دعس ی ورب ا هن اش اک رد داد٤ ی ٭

 ( هه )



 سس

 سد رج یو سس و و سس و و یو سوم جسم رب سس بس

 و ار و ی و س سم ی سم سس دو

) 1۵۳ ( 

 هد دلار لا نوه ند ل رومشسم هلا اوس هک رد هل محو لوس مط وب ءم

 ۳ ردا تو و٥ اھو اسد توویخ ه لرص نوک ر هدتو و ی راما

 روض ود ردن یو كانرانج ترعاا اشااب تبوتاک تسار هب ف ارعارب

 دوعا هح هداب ۵ ۵ توناش هاش رد راب هدنف رو هژات ائالوعان ٥ دیاد

 هش ول مدل وا لاج ناشد ر تنافا 4 ۱ یسا اف لغو و ندنفیدعا

 هده ی هل زا نوک تراضاو ثتوارط هلا تجر لوزن ه نه٥ دار دج اهل

 ندط3 ۶1-۵ وا نر اش ید ولي وخ هارب ل وا ندتفو هل وب

 ! ۴ 7 9 یک و رلرا [کتس هل وز زا لا ل حح هلوا مود رادم هتم ةا صم  الوط

 مرویب روت وک هده یزرایخوب هب هدناز نیا نهم سلاو نع هدلب زوهشم
 ناسا رادعع نده رط ن٣ یلباقم ك هب ده ول ترعلا اخاا نعم یدد

 ag ید د مرا نظ رر و نوسلا كس ۳ الومان هدک دند نس ن ود أ

 یدد ردو و-> رادفلوا هک هر ده ول ك تا یاصاا هدناوج

 مردبا لوغأع رر و نوتلا زویشب هيا رلوا جش بودیا لی نقصت برع
 5 دی تست برع یدد ردقوح هد رادعم وب لیافم هشرایخ كنس هدنک دد

 1 مس ود ولع ال ید ول رخ هدک دد تست ر و نوساوا نوتا یللا رو ا

 لیت ید نصت برع هراګب یدد زکد یرادقم و كل هیده كنتسو

 بو وا یضار نعم هد هسیا یدید ملئاق نوسلوا شب یرکب زوب بودیا
 ويد ینه رب و نوساوا نوتا شقلا ید رو باوج وند ردق وچ ید وب
 نع رر و خد نودا زوتوا لکد شا نعم بوروص هللا شالت برع
 ه.-ذآ ردا EEA هر وک واکب Oz تولک تد هر قارعا هدک در د

 یارعا یدند مردیک رافبح ندءساح رااح فئشاب ۳ رلفاا لراچ وش هدنب

 رعم د تک هتتموگح رقم تودک هنشوخ تنعمهز وا ګو ه داش و یکی دا هلا

 نکیرب و ود ههروض>رویلک ییارعا 5 هلاکو رایخ هدنفایق وس هن رابحاح

 لخاد هن روضح كو رلدر و لو هدک دلک ییارعا یدانا همت ود

 ۳۹ دلک فسا هدا و كود هلا 1 یه تراما سلم تشهد قا یدلوا

 | هن ده هل هزب برعلا اخاا هنوک فیطلت اکا نعم یدم هلس یفیدلوا مدآ
 ۱ ود مدرونک راسیخ هدنفرت شع را لوا ندنتقو رمماای هدک دید كدروتک

 یدید نس ردنا لوما هی-طع ردقم هن ندزب لب اقم كن وب هدخاوج
 هدنکب دد مرواوا نو نک هانا هیطع نوا كم ربمالا ات ال ومان هلا ل.رعا

Gi: 



( ۱۵۲ ) 
 ا اا

 یسنج یشرهو روشدقأب هدنرب هنسا ره (تسا هدننآ شوخ تخرد رب بوح)

 رروج یاج انالوم را رد | دارا یروک ذم لثم هدلح كج هلند ردشوخ هلا

 (تب)
 # دنلب دق نآ مدد نوحافجرب مداهن لد *#

 ¥ ار بوج لقاع د رم دن هک هب ناتخ ردر #

 ندیش رب نی داد یدروتوک ییاویدتیک راج(درب نسروتفر رخ)
 یدروم تالثموب روتلوا دا ربا روک ذم لثم هساوا ررضتم ن دکیا ردنا دیما دا

 هدعنو ربغاب بو وط ی راراج كعفلخ هدءلارا هبسک ز هدکد نامز

 یتیدلغاب نوک رب شعا رولاهناک د زم رادقم رو ررونکهنیحاص ود مدلو
 بوح ندر ید دی وق بواا رار جد یبا یکیدتا دو بو

 كف دلغابی هد دّش 4b حا عشب یدول هتسب 5 یرخ كل ییابحا ش

 هکلب ا لصد هدن رلذد روص ود یدلوا E هر هرس ند راج - لو

 ررو-ب ید نج” لاک حش شم ربو باوسج ولد درب نس رو تفر رخ

 (تب)
 3۶ تفرو فک ز تفلز مس مقر دناتسد #۴

 3۶ در نسرو تفررخ هک هنمک لثمدشوپ #

 كج هب د یداراءعا ےک یوا هراکنم دخ سرخ (تسا هدربس هک و دن هناخ)

 (تب) . رروپ یاد خش رووا داریا هدلحم
 ٭# سک تس هدربس هلو دنپب هناخ # سک تسد رن كرتن زا تراغ #

 Ea قصو هغاربا ی( یک تسار نسف.ردرب ی

 عشقا قەروا هليا قرمو هغارباب لص ا از عا تنر نا ز رپ اکا لدم روا

 یب رادع رالفع یندیاهلد اح هلبا !مک و بویلتب قااحو دنکر واوا كعدر دا طخ
 روشوا دارا هدتڪ صل مس وم نوح رلم روتک هننرلشاب

 (تس قناه)

 3 شیپ یروا ش سوچو | #%

 ۶# شیوخ تشکا هدرزآ دوخ مه نک

 هدوبف كشا هرق هبا رلوا شوخ هسر نر ردرپ هايس رخ نام*)
 دارا هدنعد وه كعد لوا ا ندنه دلوا كیاوب نعل رولوا كعءد

TT O O REل رح اع دع  

 E E E O )سر

 ( مطوبضم )



( ۲1۵۱ ) 
 ته

 ندنآوهسلوا ررضتم نددسک ر یشک رب (تسالن نسحزاوتسا لالهزا 3 0

 ردعلاطیاضتععوردق هویش نالک-هنشا كنس وب سرو یافرظ ها تیاکش

 دم هاش راردبا دارا یروک ذم ل#م هدلګع كح هرد هل و هن اهب هب هسک

 ردا حاضبا قتلالد لروک ذم لثم یسهعطق و كن دنواهن

 (دعاطد)

 9۶ تسال نم راک تشز هج نیک ٭ دج هاش تەك شا وخ نزب #

 ۷ تسان نکس نع” نرد هک اقح ٭ تسازود هالک نسح زانا #

 ۶ تسن نسحزاوتسا تالفزا نیک 3 تفك هتک اوج رن نژ #

 نیک ر ح وب هکن دید هنس هجوز دک ی ا ( هءطق یانعم لوص# )

 ردشلو | ندس> یعمالک قحوجوو رداکد شالوا لصاحندش قحوح

 ین نیکشیو هن ید یت روع ردق داص نکس لوا مالک هدزوس ولو
 روه ند ر دق وو ا یخ و تو و
 هل و هل اب هنس هعشد ردکفح وح كنس لز وکو نک رح هسا هره اا

 ردشعت ود هدنعقوم تبافب یدارا روک ذم لثمهدرخا عرمص+ تفد لح

 هلاعد فص هد دلوا رداص هلزر ند هنسنکرب لثم ول (تفر.ناحام یاب)

 هرس سدق ان الوم ترضح روللوا دارا هدد وە كم هلید رذسع تو

 هددفح كتيب یعو هيلع هللا تاولص مدآ ترضح رشا وا یراترمضح

 ردنا نی یدروم كروک ڌم لث ندت ویشا یرلفد روپ هدف رش ؛یوثم

 (تس)
 3۴ تفر رذع یارزا ناح ام یاب ۴# تفه یالاب زاو سودرفزا مدآ ۷

 ردضح یاطخ زرد هعمب نودا طاغ الهج صوب

 ییدد هدنفصو رب رب ناوخ كرع اشرد هنس انعم هتسوا هدیراذ(ک اب)
 (هیعار) روئاوا ممق روک ذم تا ندعایرو

 ۴ دشنوک هل ال شاور سکعزا نیمز ۶۶ دشار یار مربس یارآ لد ۴

 # دش نوسخزرپ یک اب دب زبن مرنس ر یک اپ دن ارم ناچ یایز #
 كج هد نسراب وس هل حوا لد هز لثم و (یی وکیم نه” فاز رس)

 زرد یدلب وس عا مراد هدږک رت رووا دارا هدلح

 (تب)
 3 نوکیم نهم فازرسیارامدنح ٭ ییوکیمنتخ كدهزاتررطخزرک #



)۱۰۰ ( 

 هرکص ندنناکترا یی هعینشلاعف اور دیک | د صد هوس هردپ لضافر هل وا

 هد دع بئاح نوجا كەروك قام یارح بوم هدا تر طلا E زا ىلا

 یکیدلبوس هللا دیلقت و التع"هوبشءاک ۰اک نکیاناشد رب یعامدر دشا وا ناباتش

 ) تاد ( رد دنراعشا

 * مج د روآ رظن كي زا البدص ناجو لدرب *
 « مسج درد دنیا براب وا کش ءوکح نم #

 (زادک هوب و شک مت باتفآ ین كرم مع لاشا بورضزا)

 ردکعد و یک درا یروع لوطو یکردلوا E یسان ەم لصا

 مفتنم ندننرارح كدذوک لوارلیتب ردیا عولط یاوک شق شنوک هلوتلوا
 هوس و شک ےن با آ ٹوک لوا مگیافرظ رازک وط بونادا!یبد ] هلوا

 هاضقلا لضذا هک ندنس هعطقوب كااغو «رقروصنم ےک هتن رریدزادک

 (هعطق) ردرهاظ ققروك ذم لثمر دث عد هدنوعش یموط باهولا دبع

 * یش رکم یززد م ناشاوخ * یان چ رسرایط او *

 ۶# یک مد لو ی فا * مع عرش تاتفآ *هنفک 5

 ینا رایو نسرظان هنیرزوا كرلونب نس یطاق یا هعطق لوص# یاسنعم

 ٤ نادا تفرش ن نوا 2 ودنک نشا هلک نس هک وک نسرحا

 ی یک رداوا لب نکلو نا اتفآ ىب نسشع د

 یدلک هنرزوا شا موص منب یسیوغا یانعم لصا (دماراک یورب مآ )
 ند سافا كلهن کرب هکرولوا بانک هدنامز لوش ماعصالانیب لثموب ردکعد

 علاش یا داوا قڎ اختو وخاب هوب هادم ینیا قح ییددلو ازم

 ترض ود (دعآراک یوو شنا) نوعا هک لوا ناربا لاها هساوا

 (تس یبواس نالس ) راردنا لثم
 3۴ امراکبداینزاب هحرکا بآ نآ .# زاب هدید ز دما نمراک یورب ییآ ٭

 یداوارهاظندمزوک معْشعنالوا ندراربسا مب %3 (تس لوصح)

 نالیس,ندم هدد هج رکا یدتااشفایلاحیشاب كمزوک دمي دالغا نەي

 هده سوا ی دماراب هدینلا مر ع ومد ندا

 قم اکا هدژوس قحا یس انعم لصا 1 داش ناوت نم ردار ها )

 رولوا مولعم یدام 3 دزوس كبکر ه مچ یافرطور دکعد رواوا نکم

 راردنآ دارا ی رو نم لثم هلاک یراکحهید

 ( نار



4۱4٩ ( 

 یدئلوا رپ رحم یلزغ وشا اکربت بویهلوا ثم ندنآ ن دنغیداوا راکرد
 ( هیلاراسء لرغ )

 ¥ ه دنام یت اج هنن یت ارم تشع غزا #

 ۰ ه داف ین اک كي ناو هتشک یلالیخ نآ ٭

 3 ناکورا نآ ناره رد a د اب ا

 ۶# هدن ام یناونع-ا ی ورب یب م اک نوح #

 # نیتبعک لاخ وجنیبم اونها یا مغاد #
 ماسی اید هت نآ لو انزا ییره *

 ٭ نیزان یوک درک ماشد ییوصم هک نا #
 ۶ هدنام یناتسار سو مسج س لا

 ۴ ریونا ار شیوج مهاوخواب یی یو
 #3 « دام یاوج اب ز دج رد رس و تسمه #

 رواش وس هدننامز فال ییرغوبشا یرلترض> هیلاراشم مو> ره

 نسح و ردیلغوا كنارعس نیسح ناطاس ( ازرمع نامزلا علدب ناطاس )

 عدع ناوجرب هتسارم هلا هلوبقم قالخاو هتسارآ هللا تربسو تروص

 نموم دح یرسد یدا راو تعاللم هرعش بولسا هد: طو یدیا نارفالا

 OE دشت وس یعلطعو هدئس هعقو كنازرمم

 ۶# ار انعر یاہ اکی دز مھر ابصیایدب زو ##

 < ارام"هتسرون لک خاش نابمزا یسکش #

 ردیاغوا كروي ن حش رعو یع كار نیسح (ازریم دجا دیس )
 یک ر ماطءوب ی دیا راو یهلس عبطء دکل وبس رامشا یسرافو کر |

 ) تد ( ردکنا

 # كد یر ع سح یی كاقارف ی دتا دیص *

 * كيد یرب ید زول ناهن هم رات كل ی دا لیق *

 RE ردکنا ید یسراف ماطموب

 * دناع نابار سکھ رک بج * دنام ناهنب نیزا شیب رک مهم *
 رد بلغوا کكنازربم كب غلا دصرو حز بحاص ( ازریم فیطللا دبع )
 موم ذم نیطالسلا نيب و ردرومثم هلبانونجو هتف-شاوعبط ییادوسو
 نوا اسد "هزور لاح ا یعا ر كنس هدوتسان لاعفا ردرپ دمر



۲ ۱4۶۸ ( 
 ص یر نا

 مساطمءول رد راو ت« ۴ ږد هد: ٥.ط ی دتا س واح ھنن ر رس

 ) تان ( ردکنا

 *۰ تسا هداتفا ناجب شنآ یلک قشعزا مزاب *

 *% GE ۵ داتقا ناب ره ان ریاد ا E راک *

 كروي ر دباغوا كه اشنا رمو ردلدروي' د اةحا ( ناطلس ليلخ)

 فد رطو عبط سۆخ تدافا ئدشا سواح زدم دو رگب هرکصادننافو

 یدبا رار ولوا سطاح ن اعط شوخ ه دنا هشه بولوا ناد هتکنو

 هجاوخ هدنعح قصو كااود كلا یدارلب وس ےن ید یسودنکو

 ( تیپ) . ردشایوسییب وب یراخب ها تمص۶
 ۶# دكا دت ly روش ورک تس ابک لد *

 * دنا هنر یک شلیلخ ن ادکزو #

 دجا ناطاس یقرصتم دادعب نکنا هدنرزوا داد كناروعت کز هوم

 (هءهطق) یدردنوک هروگت تویلیوس ییدعطوت

 ٭ رەت راک رھا شک ارچ سم ۷ ار هرمز مات منارج ندر ؟

 TG ee ع رارپ راو ریس * ع رذکب و عزاذکب 1 رهوک و اب رد *

e ET RED E 
 یدیاون هلا ۳ ب ولوا ر ختم تاغ هنگ دنا اسا ییهعطقول و

 هعطقرب دن دناوج كيو زکات یدیلوآ تیلباق هرعسش هدیعبط ید مب
 نوسر و اوج كلوش یسدر ندمدافحاو دالوا یراب مدیلوا شا اوس

 (هعهطق) ریدردنوک بویلبوس یههطقوشااروماع ناطلس لیلخ هدکد ید

 رصتخم درک ناوت ارل رزپ راک * مج رسوار نامز یافج هنب ندرک

 رپ و لاب زرو رف ننابدرف ءوعصنوچ * فاق وک دص نک هچزاراو عره»
 رسراره دص دوشنرکد ترسردات * ار لاح لابخ غامد زا ن ورم

 کر تد ول یدیا رواوا لوغنم ید ها یکرت مط هلا راشم ناطلس

 (ٽا ( رداع جات كاا

 * لیق اود شناور لمل زلد ماک * لیق افج لر مرکب یرپ كرتیا *

 ارعس نب ر وصثم ناطاس دلو ( نیسح ناطلس رومفم ناقاخ ترضح )

 نادنمش وهو الضف هدنخ رات یتنطاس كترضح لوا روچ ن, حش رعنا

 زا هدندنع نابناهجو نامج یترهش كيلا راڈ م ر درا شعار 2 ناتک. ز ويکیا

Îهتک مه تو هوم سوم هه  raeیوم و  
 ( رد )



۳۹ 

)۸۱۷ ( 

 یدم هوار رګ ندغد دلو الباقى وقوا نالبزامد هس لصا قمار دراو

 هدلاجونسسحردسیلعواتالوسغعم ناخدطا ( ناخد س ناطاس )

 تو ا طاو او نسحو ی ها نازار هد اک هدااکو لصفو نامژ ردا

 تەجا مند رعرابد هلا هلملق رک ابسع هکب دباهد هحرد لوش جعاسعس هلبا

 نصب یکلم هلبا لتق نی هسک مان فلارکبابا نالوا روه ڈس هلیا ظن بودیا
 ( تی ) . ردکنا یکرت علطءوب یدبا لام هدابز هرعش یدلا هنرایتخا

 * زاب ساز لک علك كن زو كن نشاک ی ساق *

 * اب ید اد: شل لب كن كنم مه كن لک یساق *

 ردیس هردن کنین اش ناخ دم لغوا كن اطاس روع ( ناطا-سدالوف )

 تفاطاو مرکو لاجو نسح اوللثم كنآ هدنسارا نبط الس كب زوا

 ندناع ط سوخ اعاد ردش4روکناوحوت یبحاص راق وو عو نیکو عبطو

 هد هت یا فش قاخ نھ ویا روا نم ندنساح تا هورک و
 یاعاو شسوخات رظامول هد اس بودا تباطخ هنس و مه نوکرب يکي دیا

 هدش اوج هرڅه دک دید نسرولب هدا مارلصن هنودنک ی نابوخ نکیاراو هي رک

 راربغا راه االصاهدک داد ارا نعره دوش مر یه دالوفرمسر رز #
 یدلباوعع یمرجوشا ندناروط صف رغ نم كنم رتشس* ها مست بوی لا تّصضعو

 ندنعب دلو اد ج ازو رویسلصاماورداعوا كناخ كع وس )قا )

 رهام هدنتس هلج كط وطخ ىدا ردا صاخحیزورون هلا تبس اثلوا

 | شاوا رومشم هلا دا دو لدعو هد دند ت مسو تروص تولوا

 (تسا)  ردكنا علطءوب ورد عبط شوخ و
 تسا هدول لدر دراو را یص رد یاب#

 ا لصاح ل
 كتکام دا رتسا هدنتس رفص ر ا ناخز علا دبع )

 یرکسعودنک هلا تیسا هب ادعا هد هبراسح نوکر رلیدتایتازرا اک | ییتهوکح

 هډک د روک ناری ططاور رفد دما ما کردن رو د کشک ند 0ک |

 نوا مب بوغار ن دندی نیک ز دوی دلواراوس هرتسارب بون ندنبسا نامش
 ےکر ھو رواو تاود هسا ردنا کال هدا ص ےک ره ردقوباءطق سوزرارا رد

 بواوا مظع كل _:ح هلن دف رولوا رهظم هنس ارج هساارزنسشوک تع نه

 هدن د؛عهلج یکاهندارم وبشا كناو یدابا ناشار و مرهنءییادعا

 قان اخرکص ندنردب یدیا راو ید یکسالاع بلاطو ردشاول ترش



CAD) 

 یدلوب هيظ ترهشو رایدزابندناهدفن راتوب یمظاوب ید ا یلعا كپیرەشو
 (یعار)

 یزوس اع ینارف نینج زو را # یزورفا ناح لاصو نانحزور ید

 یزورار ناو دو ون یزور ار ۲ # مانا م رع رفد رد هک سوا

 فلک:ی و مبطلا 3 رکو لداع و رداهاشداب ( یتابش ناخ دم )

 "هرابع ندستفدلوا لر یسودنکح یدبا نوزوم یعبطو دالب یارداو

 یدیارلب وس مظن هلبا روک دم ناداه اک اک بواوا یسهلهاک رعب ہد هک رت

 ا داد وسد .صورت هدنحدم کش رلت سط > اض لا یس وم ماها هد دش

 ) ےن ( ردلد هدیص لوا تد یکناو

 دەدا ناسحاو فطا رد هکد هشم هد وط *

 * ردهدناناسارخ هاش يلع ناطلس هضور * ۱

 * شى روت یدل ون هغااع یس هیق كل دن

 رد هدنآ نانا دیشروخ ول رپ مک ورا وک
 هد ازردار كشن اش ناخ دڅو ییغوا كناطاس دوخ (ناخ هللا دع )

 قوح كيدلیصح هدناسا رخ تللاعاما ید اراو کل دن شادو بط شوخ ر دیس

 0 بیام ندنآ یدک رام قله اشدا هکات یدکح تجز

 انالوم نالوا نارود ظذ یی و نام ز "هردان یغا ند هلج بودنارومط
 (تس) ردکنایسرات ملطهوب و رد سا لصاو هندامش هحرد ی لاله

 * تس ايق نوکلک هما دق ورمس نآ #

 * تساه اف هحنا تسا هدز نم نا شنا *

 ع راف ندننطنسروما هل. ساضر هللا راشءهک را د ( لوفم ناخساو )

 مسج تولکا هدمور تدهرو یدتارفس هلیس هوسک شا ورد تولوا

 یدیا ردا شد هلباقعاب قتشاق ندنعفدلوا داتسا هدنتەنص قاش ارت

 هرکصذ دندمرب یدیا رد شارت قشاقساو دانسا اک هدرا هدلب لواو

 ندنعد دلوا شما تقابل با را هد: الوم هدکد شا تەح ارح هلنطو

 ندمو ررفس راضعبراب دا داعقا هن دنسم قاناخ یئارارکت هلبا فاکت

 بودیادا دما اکا ازربم دیع سوا موح مهدک داک هدنفرمس بودا تدوع

 ر دعا قاهاشداب لزوک ریدقتره راربدیدر دتا سولح هلوف» تنطاس

 ابا کرتو تیلباق هرعش هدنعبطراب دنا رکاش ندنسودنکق لح هلجو

( TE 



) ۱2۰ ( 

 ناطاس ییسهمو یونرغ نسح دیسو ینزو زداعو بناک دب رفو یبج
eقسم هک رب هک زرد ۳ دا ژرولوا ۵ د:هاک رد یه كلا 8  

 لحاد هال ھت هدک د روک شعاب راق توویج هرحنط ند نسل كنياظاتس

 ییابروب دهد دن هدک دتا لاوسهب یس» نداوه ۳2 ناطاس یدلوا

 (یعابر) یدلنا ضرع هئاطاس بوبد

 درک نیس ارت ناورسخ *هلجزو *# درک ی ز تداعس بسا كلف اهاش
 71 نیس نیمز یاب دیه لکر 9۴" تاد نی رز دنع” تکرح ردات

 ثداوحناراب هکنوحاهایدلباارحا همان تداعره نهج قسم هیلار شم نا طا م

 جوا یلابقا دیشروخ هدقدلشاب هک مدهنم یرعس ناطاس تلود یان |
 وارود چاقرب نایلوا بسانم هلاطاس تاد هلا ه>وتهلاوز صیط> ندلاک

 یدابا عطف یتاطو كداه "رو لع هحزا ىدلشاب هک ارومظ ندا یس

 راتف رک یناطاس بودا هماخو حورح دس ر "روا كہا راشم موقرب ییعاکا

 كناسارحو یدلاق تک ینیدلوادیعم هدزراد رانا ت دەر و راددت ارمساو

 مکن یدلوا بارخح هداغوغ لوا یرکا كکلاع نفارعو كرهتلا ءاروامو

 (یطن) ردشعد هدهعقاو لوا یناقاخ

 3۴ دن تارخ یددوآ هک کلم رمهع» ۹

Eeلس بارم یدیشس هک تمرکم 9 ناو  Ee 

 3 داد دان یو دجشرسنودرک

 + دش باقر كلام رجس بیفر تنم #

 زویْسد یدیشاوا رب تاقی هدنفدداوت ناح نددبق نائلوا رکذ ناطاس

 هءچر راوح هدنرشو رم ینوک یکی نوا تالوالا حد او ی“ هنسرب ىلا

 (یطظا) ردشلیوس یتاماو دل یکیدعا تافوو یدلوا لصاو

 3۶ اشک هملق زرکو رکنامچ خت برضب ٭
 ۴ یاررحم-*نتوح دش نم رسم ناهح اچ

 ۶ تاد ندوشک كب مدوشکع لو یس 3%

e 3%یاب ندرسف كس مسکش هایس  % 

 3 EA دوس ج دروآ یا كل موج 3¥

 + یادخ تكلم كلمو تس ادخ یاب اق #
 هاشداب اش کلم نب د ن لرفط نب كب نالسرا ن ك (لرغط ناطاس)
 دنا هتسارا هدنربسو تروصو عبط سوخو رادرک بوج تداغلو یدلوا

03 
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Û Eادغ لرمشو <  o J E 
 (مظذ) ردکنا راعشاو ردراو

 ۴ تسا شد ر تاکش عادزا م داج دصوت یی #

 3۶ تسا شدب تیاکشز مرکش هک تسه ردق نیا #

 ( هلو )
  eتسود زا تج یع*ه دع اق یو ه دیدان 3%

 3 تسا ی ر وزرا دص رک تسلا 3۴

 ( فلس كن رف یلتازه ندنسامد كنسح هاش لغوا كعاجش هاش )

 C3 رک دن یکیدشا با ر ا رک د راما وس رعش ندیطالس (

 ( نانلوا طاقتلا ن دارعش )

 ندندحرس اطخ هک هل وش یدروس تنطلس هنسقرق (رصس ناطلس )

 نیطالس نالوا دوح وم هک راو دنعو قارعو رصمو ماشو مور یاصقاات

 كرا هاشداب تاغو یدبا رلذلوا لخاد هننامرف تع كيلا راشم مع

 هلج یعبط تفایل همظاو یدیاقلخ شوخو یوخ لداعو شبوردو مدق
 لها هلکعا تاعرو ټغر هدانز كر هنس هما ارش تولوا سم ه لر مع

 حدمورارولس تداءهسو تلوذ هنن رودنک یتتمزالم كن یرداتسا کیطل
 تافو ىع رکرب كناطاس یدا رارلب وس راهدیص ارغو انعر هدن سان و

 قلوا نیتیفاقلا یوذ نس هصق انعازو فسوب هک یراخ قعع هدک دتا

 رها قیادح طارطو نیدلا دیشر هلا یرازوسم كلا بودنا مظذ هرزوا
 ناطاس نفع روک ذم نوعا كلی وس هب یعردشع اداهشتساهدنباتک مان

 دیفوتم قحا برم هلک ند:ةر دلوا فیعضو ربب « داب ز هدک دتا بلط

 لوا تب یکیاو ی دلبا لاسرا هناطلس ف رطو داشدا هر نوا

 (مظد) ردن دهن

 ۶ ناتسوب نڪ زا دمد لک هکنا ماکنه ٭

 ۶# ناهن دش اخردو هتفکشلک نآ تفر #

 ۴# راز دشک مترج خاش هکنا م اکنه #

 ۶ ناوغرا هزات نآ سکر دنام بآ یب #
 ردشعرا ع رکت هلا هرفاو تاماعتا هدنهلباقم یس هت موب هروک ذم رعاش

 عساولا دبعو طاوطو دیشروراصبدا و یرولا ندرادانسا هعشد ندنوبو

 ( ییج )
 < ا



( e) 
 ا

 # رک شلآ ناک دت رز ه رکحا *

 * قارف را ناکدز و رفز *ه رکحو #
 * تب رک روریا كل قاب هکر ادل تچ #

 * یناعج كخاقرورا شاط كزوک هکر دن بس *
 * ارق مانت لک وک قو ارف ج هدک زوک #

 * قارا ناک لکو قارا ندزوک هک شف الخ *
 نودیشا ندلا تاک هحاوخ هدقدلوب ترهش یرعشول هک ز دلوهنم

 مارک اوتیاعراکا نوسوقوا یوو شراق همزول منب نوساک فد رشانالوم
 و مزدا تناها اکا ها ھوق واو نلک رکاو ا

 بطام یی د توراو هن ر وضح كهللا راشم فد ص

 (رزوا قلوا ا ندنفرط هجاوخ هدو د وقوا تسو تب نب وک ںودیا

 هدیصقرپ هدنحدم لز هحاوخ ه دع ردتلر و تعلخرپ و یهاشزو

 (تس ( رد و یعلطم ۳3 رد وس

 * یلباق ان نزا ٥ ل دکب لوتبقم مسن *

 * یلصاع:نزاداد لصاحتسن ماد رح كو #

 ( ردند «دیص لوا جد تسو وا

 فک نه ءهتفک ان تھک ان ما تفك *

 4 یدخاد دوجو ا ۳7 تعم زا "ج را # 4

 ( هاو )
 ¥3 ؛دراد لد یی نسح هح شو لک نآ ی وخ عاب 3%

 ۱ ۶ دراد لش رد یر رهع رھا شخ ر فصو رد رک #۴

 هر كانال النم نالوا یدان-سا نودا ب دا ك رت تیفاع ها یوم

 كسا ا اال ومو یدتار رك هلاسررپ هدنعسا ناسالا اوهس هلا نیعص ي جنایسا

 یدلوا راداباتندانفریصرص یرگراهب م هنساعدد نالوا هدنفح كأ

 هاوا رویعم یقرخآ ر رووا لمن ود

 یتاتساو نیکنر یرعش ردندالوولدآ ضارتشدهدنا-ارخ (لواالوم)
 روت وز تعماط یار :هلوهم و ردق ون یی وقو هنف هه ندر هر نکلردنشنلد

 2 سر ناھ نوسع اعاعساتسر ندروک ذ:یانالومهسوک ر یاعت نانا اع

 ردیشهنو نوساواه-وارولوا هد هرو نو اوا هارو وا ےک رواوا دن ودیق asi طظ



 دو 2 ئالا یس وا 9 فا اع یوڪڪ ا تا =

 ك هددعول بواوا دم ده مب ؟ رادت كعلم ردد یدتسا كنم وی ان ال وم ۱

 یفیداوا هتسیاو هته كمجربم هاج فصا نالوا تفوردص یشیاشک

 هدیصدر دهادبلا 5 مع ده كهبلا راشهرم لکا ر وطح هد طا :

 هماج ی لیس عار زو ۵ ا دارم قعءراو س وص تویلد وس

 هدک دتا دا رع كمرک هتنابیتاسا نکناهدشناکءاجكماج ےجت رب ہراربد ید تیک |
 هزاکءاحو نوهیح ھن رزوا كماجو تواوا ترط ص٥ ند ءم ول را رب و وو

 هدانا لوا ك_مجربم هدنفیدقاب هبورجگا بورق یتسه رب كەر رظان |
 درکفت وید یدک هدرگرط مزب ردورندقوح ییاسل الم هلا روطخ دن رطاخ

 رایدمر وب وق هزکنا كرس نکلو یداک بوریو باوج ندوراقوب یئاسانکیا |
 GE هدیص ۵عدد ورد روم ۵ روص> ب ولوا فذاو مر هلکعد

 اک >ا یا مرا دوم یکی لنا ك CE مکس تواوا ظ وطع تاع ندنعاعا ۱

 دک لب تا و لاسرا ھن وع ورڪوط بولا 2 ها ا المو ردا :

 "هداز كنار دنا راہ ظارلءهاهاوخر ذعنواوا لعفمندفیلکت یکیدتناقوسعم

 بت امد 2 5 7 او ید شاو لکاک نازه #*

 ٭* یرادرس درد ناغ رع شوحزو یکزات لاهد *

 ( هلو )

 * معاد ی مراد یلاع یدنرو ده ز ناسیم *
SA۳ كاخزا خ لر  FESدزاسم هناا  % 

 ( هلو 7
 ۷# سرطم لا مه ES ات وک a3 ۳ مامز دع 0

 * ت.دهنوک ن ون تسدو دناب لد یوز را * ۱

 رد رعاش هو را وه ردندنسات طساوا لالو لوا ) یز ر فدرش (

 هل وا هدو دعا وس دی بیک رو ۵ دو 8 داا 9 اغ هحاوخ

 هدر هع وب هح رک ار داکدقوبسم ییدلب وس رع بس روصو و تسرد

 زروبح راح ان هخهزاب نب راتب رو یسراف یکی رب هک امافردلکد قدال قازان

 شوخ هدا ز قات رعت هل-عجووب ىدا واهرهچ رفصاو مْنج قرزا
 (د) ۰. ردندتبا لوا ردا: نأ ندقلعبط

 یر
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 رب اه دژار قب الور هام * ریالب طابا فاز هث زو دک لد

 ر اف و بر لا ولکد و ار ز ۴ افو ی هلوا یک زا ae ج ر>یا

 (هلو) ۱

 3 وردوبشوخ لبئسوم هج لک اک هصن #
 3۶ ول رد وب ی دیا ناشار قاشع لد #

 تس ود ضراع خرو لاخزو ه ید: وڌ لک وک

 ۶# ول رد وداج هل رعاه وص ر٤ا هدوا #

 تو سس ذ 9 وط سینه ص ند یا یسارعش مور( ىلج قاب)

 یدبار ردیآ هفیطا هلا رب 3 ول ووا قدلو| فر شم هلىایرلناق الم

 شلوا یوکع E قاب هکر 2 ی وبر هدنهانیلح فسولو

 یاهاب مولد عسلی ۲ وس لر < EE ول ار هد یاسا یدا

 ؟هدنب هک وب قسوب هسیا اوا ی ورا دوا

 و هزک روح حابصلا یبع بويل وس لرغ هزان هناد نوا کی رب و
 تعاس لوا هن اما یدتا رامطا تال هدرزآ بولد زول ندمز وسول مدد

 ردکمیلا اسم راند ون یدلشاب هکعا قازاو تب رع تودیا قاب وحرطاخ

 (تب)

 زب لاتفهرعلوا لکدمز ال عبت رتب لاخو طخ لیخ اکسس هنتف رکسع

 ( هلو )
 زنی لآ یکیدلبا كخر هغلا لکوک ك طخ و لاخر دن تسود یا بود اقرا هنت

 ( هلو )
 ندشاب روا مد هسلک هثناب ےک حون*ندشابنوخ دیدی یدل وا نانوط هک

 ندشاطند ممداما لد كن یانگ لر

 ی انالوعو رد رعاش فورعمورومثم رددند زارمش ( یاس انالوم)

 اب و روتاوب زآ كپ مورگوقصس* هدقفلدا ممانو قلقشاع والام هيلا رام

 كنابقر قوشعم كند ادا نوکر هکر اردن لقتیدیا ةوعدلاناعسمو هدیقع
 كنا ورو یدوصعم كرايغاو ردأ بلط ایم یلک ندانالوم لا یکی رح

 ند: دمهلوا نشر تسد هل مراده[ وا هیلاراشم یانالوم ق وا طم



(AED 
 لا

 یکیدلب وس هدنرع تدم كيار و ات ۷وهبوتات تی قیصرفو یخ اال وه

 ففاو بار ونارل,ا فلت بولا هب وص رگ ءرج هکلب و قروقرو یییراعشا

 كيلا یو مرم هلا یک ريح اال وم هرک صد دنور ولوا دونا یسهلجردق هکلوا

 كنو رداروهط رطاخ شکر تواوا رحم هسفلک تقلا نالوا هدا

 كا یاب وج رطاخ هبارت وبا ريم روک ذم یانالوم بوک تدمر هن رزوا
 ںواک هلا یلط بدیطو ےک یسیر هساح نکا رارروطوا هدسلحر هرزوا

 شکرت كدنا هش ربد هدلاو رب اک اره مکیلالاماس هک ھا هنیک هک شد

 ندعالک موهفمق ارعراضح هنیود تارکذ ید هتبنش تساسقن هن ربد

 یتربح هدن راقدروصوید ر ویلیوسس هن یشکو ندنرارب یرب بودیا ب
 نمکی دنا نیراعشا كد راترمضح رهممزب مدآویسشا بور و باوج موح ره

 ةر و ینا تس و هلا ی وص كرېت

 یتربح الوم قح یدرد رویلد وس نایده یب ہہ ےہ ےس وا ھے ٹا شکل لکا

 (رعش ) یدنلوارب رګ ی رلتدب ول كرم نوهتلدا وا هدتف رط

 سفن كب نزا هان ما هن غب * سر تسد ع رادت یی دشام رس

 سنو تسا هناخ نآهمهام سابللصاح * ما هتفرک یاو امو لازم هناخرد
 یزاغناخ نایلسناطاس بو راوهدا دغد هبا قید ناخمیهاریا(یلوضفانالوم)

 نط وتعهد هد لو ضف دقدر جاق بو دلا مرهم یہا یوم ناخ یراتر طح

 قوج كي هدن ا كت ةوزآویدلوا لوشن | و هب ره e بولوا

 رعش یی رعو یس راو کرت هد هجردول عقاولا ق یدلوا قفوم کک

 ادک و هاشویناولد دیاصقو لرغکر ردشهلروک یلثم كنا ردنعم هکلب وس
 یسرافو شمزاب راب اک مان هضورو هداو كن "هرط انمو نونحو ییاو

 فلت رلب اتک هدنعه|ض رعو تصو ده اژو درو دناصفو لرغ ناود

 ردق تاب كب زوتوا ا هل طخ ودنک ردراو اود یرعو ردشعا

 و غاز« نره دعا كر زنا دم شن افت
 ) کا یدنلوا اتکا هلا یار ط هو

 اک نت ند یعدردشلوا كناکب ترک * اک نعد ند هنعطلزدخ رع و د رک راک

 قلارعشلا كلم هلا تقبس یدادهتسا بایرا یک هدنالولوا ور یتا )
 هدب دسد لب یراعشا هک راح الط صا ودنک عفاولا ینردشلوا نکمم هدندنسه

 کتا تاساو ردلویهمو

 ) مد (



 هاشداب یدابا ترڪ هن راد م ورندنغب داوا هديه ذم تنس لهایدا یدیرف

 هع دط هدب رک كيیدل درسا ید دل وا تالسنع هدنکلس یلود ناکرا كن رلترمض>

 ردکم ودملوا تاتساویدیاتالام

 ( مظد (

 E > ادو راک ادم , شا ذک % دنکحاص ات هل دی ۵4 مرام لک

 EEN 3 نهرب دنکاح هکی سک دا دز ىغا ۳۹ نوع نو ته اه

 مظعی دیا ېسح تالا عهدن 'امز كب سام مط هاش ردند نوری (یتسارارربم (
 ردکنا یعاروب ر دیشک عبط سوخو لضافو دیس ردعلا

 1 (یعابر)

 | * نتفر دا و نور ندز ناجا * نتفردهاوح نور نزول قوش

 نا فرد هاو نور نم لدارنا * | رعرهم ندیز نک نو, هک فک

 ریعتههدندسهدلل»:یر ردیلغوا روهشم لد یضاق(یزار هللا دیعیضاق )
 یدبارداتلوک هفیطاو تل« ط شوخ هلا بسام طاش ید ا|یرد ان ك ننام زو

 || هدانز ندد .اتعم هاشداب ا رلبد روطوا هلا هیلاراشم هاش دیک ز هلج زا |

 بسام مط هدانناول بوک لالء هب یا ندنءددروطوا 3 ص ۳

 هدک دید یدک-گو یدلک الاح رمیعلنا ندیک هنر ط مور مزبیاق 2

 ی هقیطا وب كنضاع ید ج هراک, ر دق 1 یآ هدرازب مهاش

 ۵. طا والثوب كتضاق یدلبا ناسحا هرودنک بود هنشوخ كس اممط

 ردشاا فیل ات باک قوح هدنف لواورولب لر یراوداےاع ردقوج یس

 (مطذ) .  ردکنا تایاو

 || درادنرنا شببهرابهب "یضاق کن یہ × رم تسبنوتروخ رد ناج هفت هچرکا
 )و(

 تسان اکر د نیر یو رح چ یضاقریغ# مرت ن : اقر مرح نان د مد ههر بغ

 یس دج اد۵ هحرت ۱ ید لوغشم ها تبابطهدنا دم *هدلب (یولعتارتوناریم)

 ۱ 1 افش کا رهتسح یی دراو ندد دلوا یمودق نع هد هسا لک ددیفم

 || رلعابحاصم هل ایوره *یترمحانالوم هد رع لئاوا هلا یوم یدناژرولوا

 | نوکرب بوتلوا مپ دصق هیلاراشم یانالوم ندنعاق-| تم راعشا دراب ا

 رم نوا قءاعیب بارتوب رسا نک رارروط واهدنرا 25در دندان هلو ۱ رک



) ۱۳۰ ( 

 رارید ید انارو دهناکی دنع ا نراه اش دا زر لارا د یرلترمضح (دجسا ناخ)

 نوا رد اتباع eS رک ک ر4 وعمژاب ]شلیک که لئاوا

 ر دتهاک رد ۴ ا نزا را یرل:مضح هبلا راشم هک ردلوا تلا نظ

 ید یرعشو ی دبا هاکا ن دیا نحو قسوم ردشملتف مورخ
 ( یطد ) رد هدروص وب

 تساکشهراک دهدنر لاصو Ê E تسکشعراز نم راک قارف ماش

 تساکشم رادرد REE ممو ورع * يلو دوش حر امت اوت یاب مداد ناح

 ین تابه واتس f قاردتنعزا * E Sa اداش

 ( رکیدمظن (

 2 تس رکید رات زاب ند تسود نوراو تم دن

 # تس رکیدراک زور ی دید هک یزور نآ تفر *

 ( هاو )
 دول یروعش یز مدرک هلان هک یمد ¥ دوب یروبصزا ه مرے بش "یروبص

 هاشداب هقیلس شوخو هوب اس و عیطاا ع رک (هاشداپ نواه )

 ندازریم نیسحناطلس یدیالئام قوح لر هنعنورو تش ز هلا ات کیسا
 عفاوزآ هاشداپ م.طسوخ والثم هاش دا نواه هدنرا هاش داب یاتفحه رکص ۱

 یوعص لع هاء.اش بواب زول هدکنج هلا ازرمم نا معاک یشادن رق یداوا

 یدلوا كلام هدشه هش لس هاعا یرکسع شا ہل رو هدک دلبااصلا هنف ط
 عيل رغ تب ردیعبط ٤ یل كنآتبوب ردشلوا عقاو ع الد كيهدرعش ا

 رام ملاح بد ؛ رغم دتا کس اوان دعو * راب لالسو هصغ ندع

 rO یرلترمضح نآ رفع اوهجر هل (نای-ناطایزالاو )|

 یدیا ع المهد روش یعبطولئامهرعش یرلنو اههعیطیدباهاشدایرورپ تیعرو

 ( تاسا) ردک رلثا تاساویدیاررروب صا یو

 * چک تتسلود قول هتسلررتعم هد نګ ا قل خ

 * یک تحص سفنر هدنا مج تاود هیلوا#

 لوا ع رافیم یا نسرلبد كعا روطحرک

 * یکتارعهشوکیماقم تدحو هیلوا *
 مدتشاا ندیسلح قاب هدنرهش بلح ییعیداوا كهاشداب لوا عاط«یسرافوب يه

 (تدس)
 ح ۰ a 6 ۳ د ۰ ۰ ۶ ۰ 5

 ارم تسلارح هعسجرسز عنج ناراک *ا رم تدوخ هف رغ لدزهدید مدبمد

 ( ازم »



۹ 7 0 

 ( عاطمر

 ۶# نامردنادنخ لمل ارعا لکلک ارعا ناز ٭

 ۷۴ ناهد ردنا هع رم ارا مم رهم هدنوت #۴

 ( ملطم)
 ٭ یترهش ییاو نرمشو لماک نيسالبا نسح #

 ۶# قمه نونحوداهرف نولواراز نیمارانشع #

 ( مس )
 ٭* یدیا راب اخ دکل اصو ندک رعه ہیک 3

 || ۶ ی دارا ملاح ی ےک ن ENA یٹک مه +

 ا ) حاطم 7 ۳

 ۱ 3۶ شعارا یراب اک زوا كتاب راد ل وا لکنوک یا #* |

 زا ¥ شمارااک الاکزوالوا بولوب نعشداکتمو ¥
 ( عاطم)

 3 نیم لاح ناشدرب قادنا ند قع شو یز لوا #

 | * نیم لالوك نکو رساند زولیذ ند رش كنینا ےک 3#

 (علطم)
 3 ن وسالو ادیشو راز كرد كند خعارا قشع #

 | * نوس الو اوسرو روڪ یک نيم هو مهاساوب ۴

 0 ( علطم)

 #3 لاح تعص کا هشت ششم یدلیک ند قشع * |

 | 3۶ لایخ س الا الق داهرف هلا نوح یتا ےک چ

 (ملطم)
 ۱ ٭ اجاکزوا ادیشارحا قشع رانا مدلو ےک 3

 | * اجاکزوا اوسرارحم |قاخادح نديشوهو لع #

 | یرزوس كيلا راشم هناهرب یلاعت هللارانا ةعساو ةجر ىلاعت هللا هجر

 ردیق دص ام كمالکلا لولملولل| مالك

 ( بانک قد نالوا تشدید دن ای نا
 ( ناو طانقلا ندن الش و کن تلراد")

)۱۸( 



۱ (۳۹ ) 

 لاح فعطرب و یدلبامزلا هدنصوص> یسانعم كن یروک ذم هورآ

 تیکیهراعب وب همدآ لوا هدنر کد سلا مدلدو دزو س ندنفرط كتعاج لوا

 بولک هنجوا مشاب سعال اک جش ی شک و لوا لوارکهرلیدید رویلب وس زو رپ
 بوک ندنزوسو دنک هدمکیدر و باوجرم د بو دات ندشسامه» كت

 هدقدلوارادربخ هلکعا لاوئسیمغیدلوا یک مبو یدلبا نرفاو نریم

 تواوا توو سو-> شکار اویسوه هکمروک بودا یرم-ع9 هک کم

 زار راد هراعشا توالوا هرع ۳0 یدروطوا ملک او یدلیفرلعلب وطد

 هدنایدلا ادها لرمو فحرفاو هربقف تودیک هنل زم هرکص نده

 یان شا كربقف لبا مش ی دیا ردیکر واک هه میدلوا اعاد ھے داوا

 ی ر اموی دا تافو هدر هرکصا دک داک و و رد هدنروص ول

  هللارانا ارغینیس> ینبداوا یرب زو موح رمی اوتر شنل عربه ) رد هداروا
 یاوتتسرک یا ازار هرز | ییاتعج و نا ا رلد مطح هناهرب ۱

 ,کأک ها تال قا دنح ند هروک ذم ا کرت هلکعا ر رك هنر آ

 3۴ هعیتسوانوکلک دخ تلح و ی وط كن دق یا ( تد ) یدنایف شک تڈ ز

 کاله تد ناشوارکذو #هغتسوا نودرک ی اك د كنس نارو د یدامروک

 AD ىس ەرظذاك و كېيلاراشمەاشردكفيط) انالوممالکلا
 * هور :تس وا نو م لول روش وش ول یراب كيذن طح *

 % هس وا نوح "هرطدر ی سر ناوک الا %

 قطا ال وم و رهاط هیلها ترص نوا نالوا هلان كت یاو

 ناهیت دو 2 دلرا دشت هاب وطن و بودن تسد E قبزو ك وع

 هش ر یر ك:ط الا لعارمصم یا هعشب ندنسانعم تبارغو رد هدیعد

 گیس هاشقعا ردراک رد داوا هدنس هل اعم ل رکیدك و یقفاوء مدع

 ردر صرالا لوا مولعء یطاج را كن رلعارصعو طظاعلا بسا نالوا هد

 ) ر ا رکیذ)

 ٭ هدو | ناد نخ لعا شک > هک طخ د سر لوا )8

 (مدلطم )
 و نا ردناج یک البآ هدا كطخ هرس #

 ٭ نام ردن اطاغرد مهارا كنيلعا طخ #۴

 e E E دیس سس سس تست ک

 ( هدنوت )



) ۱۳۵ ( 

 یرلفح هيف روس مالا جزا توا ول نس هدب ۳ كات را شا لاح هم 1

 كا لع ليص# ژدول زاریش (هضارفدیس) فاصفالا ردم واعم د |

 هب اعرلا بحاو تناسب یدلک هل اسارخ بودنا رابتخا تب رغ هدننروص |

 یلاودحا كلا ىدا نسلا ریفص مهو هشطا رو مه ید, روک دا مانو

 | ندرلا كدتا سرابس هراز رع ضعإ نوعا قوا سرد نولیق هظذاع
 | یر هدت روص وو دعا میرد هدشقح كنا یورمو تقفش نالک

 | یداشاهکعاروهظ هبرغ لاوحا نانا هدک دک تصرفزار هشدب قر هلوا

 | شیاتبقاع دنا روک توروکو كلدنل رقشبا بودیشیا تدمرب هجارا
 یدتیک هدنف رسو یدلوا نه هروط واهدنکلم ناسارخ بوک یر هداروب

 توافم هد هساا رلوا بااق بوایق دروخو دز هأب رد رج دن رس یدعتو

 تجاح هفلیف حرش ندشبدلوا رومشع تیاغب یراشبا كنا راوا ید |

 (تب) ردك و تګ دو لوا ماطم وب ردقول ۱
 ٭ درک رد مز مع” هل ۷ک دش لصد نارکو * 6

 د رکر ز ماجردنوکلعا بارشا :عر لک

 رەش بودا صاخ هلا صالح نائاوارک ذردواناره ( یسکرت انالوم )

 || هدد دال وا لاوس یس ید یدتا لیدنه یهآ نصاع ه دود یدیارلب وس

 هس روک انعم نیکیر یوزح هد هرره یدع هرو تاوح نا اش هداععا |

EEیک يکيديتارميغت نصل ردت داغ كع ا ںاخد ا هنن رش ودنک بودا  

 (تب) ردکنا علطءو ردپا ریغتیجدت-اعوب یلاعت هللاءاش نا

 * دعا نورف هم نکو ارا خر وعض داب #

 * دا نور فو روس ف٥٥٤ لاؤ مداشک # 1

 || نی رفاو كنب رارغ ظفاحیدبا یٹکو لقد قوج ( یتب رت لاک حش انالوم) |
 | وزرا یمروک ینارممف یدیاندن-افرظنیکنرو نیع«كناسارخردش۶ اسم |[

 هدننامز ازریمدیسوبا ناطلس هکیدلوا عفاو هلنروصو قلاثشآ مدردیا |
 یکعادیع مدیا شلاق بوتان ہدلاح : داوا هتسخ و برعهده ر هددمشم

 | راب دئوط زوب هنفاوط كنس هضور كماما قاخ ندالم یاصقا یدلوا |[
 د میدناب كربقف رارراو هک ا ریس یع اب نیتهرارفاسم هکر دسر ||

 | تویقوایاسانالبزاب هد راود نکرارد | رس تولک تعاجر هدتفا الع

 || یدیاراشاوا عباناکا تعاج لوا هک مدآولوار رایدشود هذ هدنرزوا تیب رب



 (تسر) ردکنا علطءو ردبا لوا ظعو ۱

 * رش مرخو ریس لاع هک دمار ام لصف رکم *
 x دش مد ل صواب لد هک دءآراکن لصو رکم *

 نیعت كمالس الا ةد لب هکر دیلغوا هاش دناوخ دیس (هاوخ رعانالوم) |

 باپ ا Ns لیکن یو امد امز تلتکب ویداندنسا رکو تا

 دوج وم هدنسودنک بسح ترک و بساواعو نسریک نالوا معز تدناناو |

 ۳ واب شوت و برم یادو نوه هج رک لوا رک
 یم لا كرعد وب ردرمآ ۱ ی هدګ رات ندو اياوا روصل یس هداز

 ترشا ههج یب او نالوا ردو در هک هلوک وب نین رفآ لوا هلا ۰

 اا رولوا قدوم هنماا لأن هللا ءاش نا ردشلوا فصذ هداسا و یدلف ۱

 نیعآ مدعو برعم تعسو نا وب حشرات دفع ندلا هدنس ارارلحترات هوا |

 طاش ترک دوخاب تاالم عفدو ژرولوا شون حد زارب یماک ندنتمج

 قاب و هلا یرارا ئارد لو رخ رمم راردبا لز هغ وا در نوعا

 al عقاو بوخ تیافب

 * , تسوا تفو رمضخب تبش ناویح بازا تسد هک ره

 * تسر دنکسا نور دعا سفن تالطزا هکناو *

 ولو دز واو می اره انااا
 هقارع بویم هروط هدناسارخ ندنمج ینلجا مد ردقوب یو هکلبو |
 هداع هن راز جماشعو اينا قوحو هس دعا تسو هن دمو هکم ندناو ا ِ

NAE :يیدلوا اصاح تاود وو تعشم و تضاب رو هدنهح كلا هح رکا  

 مدقم ندرت 5 وع ندرفس ول ا یدسیکدانلود ۳ EE هح نکا

 كیا یدلوا تاق یکیا یس هم وم ذمو هیدر قالسخا ینیدلوا فوصوم |
 یجد رعش هلا كالاح هفرط هل وو رد رسعاقو زحام نابز هدن یلاوحا

 )ا . ردکناعلطم ون نما دنسم هک یتیرعش نکنرابوس |[
 ۶ دما ریزاوآ لبلبز نا نیوبرد .٭ دما رب زا لک چر هزاوآ |

 ریشیع رم یکلد ایندب كنيمرخ ابءقاو هکم رب د ربقذ بابل نحاع دبع ول

 راس نکل ردقوپ نم زوساک |نوساوا شلوا هلمجو یرب رح كنراترض- |
 | یک ہوا مک نج كنءاطم ورشا كميلا یوم هلا تبسن هعلاطع نالیزاب |

 نده دلوا لالا و رخ كهللا راشم رام هک اصوصخ و مردبا مد

ET N 



 # شک رد هزافم ونا رد 8 دب راد انهد رکش *

 هما راشمربم ن دنزو قاخاتسکر شف ردیفاک لملد تب و هتةیفر عبط كنآ |
 لزوک ی دیا هساوا یخد نککلسشد و رد هروک هرکتال اکو لئ اضفوع

 یراولعم مک هدیا تاسلا را هستوط اسیمزوسوب رکا مرد یدرولوا
 رردنا ماست هرورضلاب ندنع دلوا

 دنا یک بدومو مضاوتم ردندنرل بیعت كناس ارخ ( قت رش ظفاح )

 ندقدازوب هد ارعازرمهدیعسناطاسیدا یدب رگ كزامز هدقلناوخ شوخو

 رد دیس شا ی رک: هک هم راو ند یدلوا رواګ بوراو هر هکم هرکص

 ترشعو شعهدنانایخ اژرمراب رذازوک هدیعاطردف رشت هلنا تلود او اک |

 تكميلارا سم یازرمم یر | هداز انالوم ندنشامع یسانفم لر هش نکیاردنا

 دقو لا ہنیلا ین ی ارص وش بودیا ما هطداحاژربم شا شوخ رس هدنناب

 | بولا ی جارص ظفاح یددر و ۵ هدازانالومو وقوا تا ر ت وو دلوط

 (تیب) یدوقزا ی وت توتوط ده هیفداز ت وهو
 شون هلا یفمو دش شکه بارق ظفاح 9 سوب مرجو شع اطع هاش داپ رودرد |

 (اعم) ردکنااعه و هنعمآ اب هلاردشانا نیک قو ج كی هتب وازم مرا |
 ٭ تسر اکفا ی ورعه رد لدو ناح هک دنح ره *

 * تسراب فرطر قح م درک رظن كمن نوح 3

 || ردند رھا ڈم یس اب هکردبلغوا كن رف دج یجاح ظعاو نیعم ان الوم

 كعا نعط قلخو ردقوح یردب محو رداغعاو مظع ید یسودنک الاح |8

 ردنا رع ولد هزاولد نيم هنس ودنک ودنک و زولوا لوهشسم e قوح هللا

 یدلوا فّتمم هنلونج كلو دنک هکنوچ رلیوس زوس تسب و دناب قوج كپ
 فام هسلوا دیعم هشد رو نزو و هیفاق 0 عولره |

 هدنعح نیدلا ماطن یردارب وب كوبلا یوم یانالوم رواواروذعو ٠

 | كن رمش تاره هءدد کیا کرد ارس راو د شاو ردو یفتمو دنیاو |ا

 هعفد ول هک ردلوم ام یدتا لزرع یتسودنک یتدهدنسکنا راید رو نساضق |[

 نيم نذلا ماطن هتیلا رام هکزرید ةا را ا لرع بودیا لک
 ییآ ید نکل یدیا راو تاباق قوح كب هدنرعم مزه دسنفح كطعاو

 نوکو ظعاو رقم هدرهش هیفامعم شعا رد یدتا عیاض ریتم نیبوچ باب
 یرانوک

 تن سس

 مارب یاو لک هج هدنعهاح روس لرش ردا عم ۳ الوم



( ۲۲۳۲۰ ِ 

 * عوتدالب دکیموهههوصرد * موتداشرابدردودم؟رد * ۱
 * یوتدابآ ته بارخهک عب * موتدارواپ ماشورهمرکاذ ٭

 (هیعارر یدردنوک اکب هرزوا قلواباوج یسعاب رو جد ناولهپ
 8 ی و دان اب وی وک اع د ماد * یو داشرا ام ریو رم یا #

 ٭ عول دایاسا بارخ عدم * ميوتسوخامو تشو وتر مشنا ٭
 هدافایه یدلک هئاره ند: هدلب یعب داوا ردندناوریش ( دوم اتالوم)

 ییاح زج رادع هدانا لوا یدلوا لوغتم هلا ي سود هپ هدافتسا مهو

 ندهیلاراشم بودا فرشا هلا فرش قمز الم كن راترض> هرم سد

 کی هاش ره و کک ایلع ده الاحو ی دیفوا سرد راد-همر جد

 وااباق هداز ندزو و ردسردم هدسرادم صعب E هدئس هسرده

 شف یسرد كن ندهدیعب تلاع هکلب رار ولوا مفتنم ندنآ نوک ره رالاط

 دانهن شد ورد یحاص هتسح قالخا را رولک بودیا تب رغ راشخا هلا |ا

 یزامنو یدلبق رار یرهظ تالص ها رتفو نوکر ردهدا تفص یافو |

 هفیطاک اریفقو یدلیفزام هلقات هداز ات یا هرکض ندنکیدروش

 ندسنطوق» هدک دو ناسح رادش رخو رادلن وه هکمدید هل شن رط

 یدلو ترهش هدا رهش زوسو ردتعالع تنایخ كمزتسوک هلصذ |

 كلا هکر درا هند م دلیق زاغ هداب ز تعکر یا هدمرع هلا راشم یائالوم ۱

 (تبب) ردنا عاطمو شارد مدلتروق ندمارغو تعالم ِ

 نا یم تفدو ناتسم هس ر وتس *

 # بارش رخ راک زاسا یھ زوس تست هک *

 یدلک هرمش نوګا لیصح ع نداروآ رد درود اش ( هزلا ءاطع رب۰)

 ققوم هشاعم رک عولر ھے داوا دنشلادو یدروفوا طس وتمو دشاک

 هد نعلانص امة ھو رعش یدشلاد دوجوا نلوا ارت هداز نالا هکندل وا

 كنسرد قحا رولوا لوعس» قوح كي هر امعهو یدلیف ادب ترامم خد |

 یدعا فیلأت باتکو هدرعش مدانص یملیفاذو یاقوا اکا یدعش ندنتْرک |
 تاتک دمو مماج هل وا ٽن هلك ر هدنفول ی دل وا ضصیت ز وئهو ۱

 یراعع عاونا را-هظا راصتخا دوجو اب ردلکد مولعم کیدشا فلات |

 هدوزاسر لوا تد ول 1 وا نعیص لکشم ا ۹ هل وسم بادو ردٌشاا |8

 تست ) ردندتتابا هصاخ كنا

 زر



 نىل 1 كه ی یوم یی هصقوب رەد ۳ و روزت ریس 0
 هدشنابح رخآ یدا ررا.د یرسشم قوحو یدیاراو فلا لاربع مدت شا

 قب رطو یدلوا فرشم هللا تاود لوا بودیک< هیج رار هلا ازربم لرمک

 ایعه) ردنا امععوب دنا شد ورد یدابا ا le عادو هدروک ذم

 ٭* تسوا مانشدرد یوراد یلاع دا راب مانشد زا ی ور م اب ت نوح *

 ا رولوا ( شدورد ) هحاوا هدا a هک (سد) طف (یور)

 ا یاد ناش ورد لرغ هدکلم ةحرازاب ی دیایکر قف (یلوبف االوم )

 قاخ هورک رب ند هل لوا حابصرپ ررر ویرات رج ریش ل یدیاراو
 ۵ کیدبدو یدنیا تبصو ب ورغاچ یر لوب الو هه ن هک بواک

 ردقو مميشدب نوا یمح مروجو نیو د مردیک ن ن داع ا ی

 نورولوک هذ رطربسقف ید یشک نالف یماولدو ییربخ مب ح ابص

 نوسر دا د ها زوکخ رسصع تاداسنیس>ح رمم نب هک کیدی زانو

 ندننفد یوروتک هن ر نتصو كل اردد راد درونک هاف ےن قناو داعقاو |

 (تب) یدلا رومط ملطعوب هدر جا رح | یئاود ۰ رگص

 تفابناوت لو قان نءوچنوکو درهم * هن رو ملود مابوت لوبق رکا *

 كالو ناجوخ یدبا تکی عبط شوخ رد دانارتسا (قعا دیعدیس) |[
 كهباا یوم هدک دتیا یصاق ناردص تور و ت وشر كثار یسضاق |

 (هعامد) ردلوارو شم یسهعطق و

 * نیاحوخ زاص“ رهش رد تک

 | * دشن یضارردص دوش ی اق هحح *

 ا تن

 * داش ىس اف دول يع رح رڪڪ ا #

 نذر طرا ن زدعب هلغاوا تاور ندا كم وح مرش لع رابعو

 لئاضف قوح ( دم ناولهب ) ردشعلوا هجرت ه دننروص كولي وس |[
 | ادب ىلثم كنا هدنفوب هک ردیح رص قح كلا ۷ شش روک راد هتسارآ هلا |

 | ردیس هبت رم ن ود ك ن1 ارظن هنلئاطف راس نف وشا ردشهلروک ینیدلوا
 | رهظا یتالاک کميلا را ثمر د ر طف یب كن امز هدراو داو سوم عو

 | ندداارنسا رقف ردقوب تحاح هغمایق ح رش ن دتیداوا سما نم

 ( هیعابر»  مدردنوک هفرط ناولهپ بورابقیاب روا



 کب هدیسراز (ارم) شئلوا دے )£( فرح ا ُنيعو نبيع ن رینج

 هلیس هدارا قلوا هدنرزوا هللا كمروک رواوا یظفل (یل) یسب رعرذکعد

 ییاسهربیاکا یسااها تاره ( یان انالوم) رولوا لصاح (یلیع)
 ا چ یزو راعنشا لورتسعراع ید اینک رظو یدال د

 كنافرظ هدنتف اعم هدنتفو رد ما عج هسهک رب هداز ندنا كنافصم

 (اعم) ردکنا ا٣۴ وب هدنعما فسو یداآیداتسا

 رەس یار دا مدد وت تروصوح * رسرد نزا شادو رس یاوهام

 1 یدلاهرفسیار ردرپ هدنروص هک رددا رح ی ظها (و) هلا (ونر تررص |

 رواوالصاح (فسو ) رددا رم یطوعس كنفرح ار (نددظلرفس) هلا أ

 هک یدا مدآشع | تحایس قوحو یه انک اس داب (لوک لاک دس) ۱

 شب رده بجوم هداز یتالاح كلا یوم ردردان كپ رالع یہی دمراو ||

 ندنآ هک ردشاب وس هدیصر و ردروهشم یتیدلوا یراعشا تا كس زو |

 : یران رص > رش يلع رواوا لباق ىج ارخا ع ونصم تس كب کا نوا |

 هرس سدد اسراب رصذ ولا هحاوح هکر دوب مکیدروک كربتفو هکر روس ۱

 | ره كنس دار كاا یدبا وو ه2 صر هدک دتا تاوو یرلت روح

 چوآ ندس ره ندئس هجو یدارولوا رات هننوف نل هحاوخ یعرمصع

 ندنروط شب رلشلاوب یدیا راکربغت هنساتعم كت و راهبح جوا تردو

 یتاسهط یشان و یدنارربد ردشلت ج اره ایدراطع ن وهع؛دل وا حراخ |

 (تس) ردکنا علطءو یدتازواحم ۱

 | ار ناورورسوت دق هدناش اخر * اراج"ه دیدتخر رونزا نش ور یا |
 | دع انالوم) رد ەد: حاول یرا رم كح رسما مد یرمق كميلا یوم

 یرارو اتم بوتاو هدرا تم دخ لر اکا قوح یدا یشک فیطا )یا و

 زا نیطالس هد هرکصندناو یداوا ردنص طعم هدننامز كنازرمراب ردشلوا |
 EE هحاوخ ترم > هدزارمش هدف و کش ید 4 ورعم هد: سا :

 یدلبا تداض بودیا توعد از مران و بولا دنک هنن رزوا یربق :

 هلدمزاب هلعرب یکحهروک كنازربم قد وب یسیرب ن دنر عبط شوخ كزارمش |

 ۱ ©0 ۱۰ :ینتفوار هفطا ووا
 * د( تن راغ ره ش ف اقوا لح هج رکا *

 * درک تراع نا هک ناداهدرمخ شادخ #



( ۱۳۹ ( 

 ینیدلبق لیم"یمواع رهاظبولک هلص = هرهش- ج دہ سرد هم دوس یا

 كرم >> ل وا هلءلوا يقو یرهسو یرومطكخ رل روح م-اقرعهدنفو

 ۵ ےس ر ر كارما ترصح یداوا یسهتسااو د ص بوراو هته دا

 یر: طح مود حریم یدرو رلتمدخ یقورلتضابر ےطع بولوا لوغشم

 هد هجرد لوش یرلتدد> لوا ندنعدلوا ناوح تلود تحاص تنیط لار

 ربع کا ی رار طح م اق رم هرزوا ینوعصء فا م دخ ن ۳ م هک یدتا ادا

 علطمو ید اراتوط مرکه وز زرع و ین ارم تر هج> عاد راردوق داود مو دم

 ) تاب ۱( ردکمو دریم

 مارح یی تاسف هک داب لالح شنوخ ماجرا یاسو هنارت نزب برطم

 هدن راهش دهم و یدآ ی N نو 9 ودو دیش اد تاهولا ك ہک اال وم ٤

 ۱ یدرک اش كنرضاو هلا یوم یسافرطو أ رعش ل دهیم و ی دلوا یا

 بواعءیس ربندافرظ رل بدنا
 1 نطاغلا ) مراد یدارم) هد تورص یوتسم

 ییطافلا ( برات دیار ( هلا لع یوزرح هدک دانا ضرع 4 یو بوزان

 ای٣۴ و دنعحا ) فیس ( ز لی وستم بواوم یدو هک یدرب و تاوج ا ِ

 ) عم ( زاكا

 تسازارد ر عور ضط > قرا هد وح * تفلزرسزا لدووت لعل بازا ناخ

 ۱ هدیس زاف ا رول واو ردزوئوا هدب اس هک ردیف رح مال دا رح ندلعا بل :

 رخآ نعد ییوا كس:طهل فاز دارم ن دقازرمسو ر دبظقل ( سا نوک

 | -العانالوم ) رولوا فس (ف) هللا (یس) رد (۵) نالوا فرح
 || زراتوط سم یا قلخ اعاد هدکلءبط شوخ يديا ینک دنعشاد ( یهاش |

 ۱ ۱ بد ۵ ےل ٣ےس هه یدر ندلا یر نا یسلاها داد رس هدا عم یدبا

 1 تولطعس ابا د دراو SS رع“ رعد هکر زرو ره بش ییعرم راردا و 1

 ! نالوا لصاح (ناعو) مدراو هنن دایع كنا ن ی دسم وا شارف تحاص ً

 (اعجم) درب و کا بوزاب یا ع وہشا :

 * انعو بص البار تشد ۴# اب تج ز ودرد هئزا داب رود * ۱

 ی داوا مک ملب بودیا لاوس ی رف هرکص ندید فیج ندنناب |
 یدرکاشرب بوزاب ېب ا ععوب رولوا لصاغ معسا رد ه رکص ندک دلس

 (اعم) یدردنوک هلګ جدلا ها

 »۷ مدیما تسانآ وز مدب ریس نوح # مدیدن ك شنمدیدآ مو مچ *

CAN) 



( ۱۳۸) 

 نوسعلوا رو رغم a و زاوا دو ك:صامره تداعسوب ارز رد هل دبس

 ییرلع> هلوا مخلص ج دراعیطم هکلب رد هدتسشمر ط> یس هلج كناصء ۱

 اس دلا ق ةيقاعلاو وععااو ه رغغلاو اکا نسح عركلا هل ال أذ رار یب

 نیلاعلا برا نیما نيعجا نیلیساو انابحالو ال هرخالاو

 ربق شاار هذا ور رزرو یراترمضح یعفاب ماما هلاراشم تیاکح ) |
 دسر و یدبا عساو یا تناو مدرک ه-ذجما كربق لواو م د روک |

 مد قاب بور دلاق یکتا مدروک رلکردو یرلفانا ر رس طة مدمروک

 ا اد یدا شکاب صخر هدنرزواو كکوب تیاعر مس

 نوحرلانوم بويعا كر ىهقرو تنوعر جد نوا دعد کردید بک هر

 یب بودبآ ادن نالوا هدنرزوا ررس مديد راردبا عضو رر رس ھن رارمسق

 مدم هوا ردتعم هدوعص ن دنغیداوا عفت سه تاغ رب مس نکل ی درفاح

 ندنادرنداروا ید سوک قد رط رب یالوق ندشاحرب كربق صع لوا |ا

 هدد داوا ی ذاع هع نات هدنرزوار رس مديح یک ر دنا دوعص |

 هلبا هلعاک تفآرو هغلاب تففش اکب یلامت هللااهجر ردمهدلاو مب هک مددوک

 كءهدلاو نکلیدتا لاوس ندیلاوحا كدردار نالوا هدنارح تورو مالس

 یراردار نالوا شعا تاو مدقد ندنهروک یا ور نو هرکصا دننافو

 هرلنا نولوا یرلمولعء رلندبا تاوو ندرلتلوا هدنابرح كناتوم یدمروص

 دیتا وروي یرتا نالوا دراو هدنعح یرلکدلنا لاو شم اد هیات د لاوحا

 مدنانوا ندوهوا هد یدتا عادواکب مدلاو هرکص ندلاوسو مالسیدتنا

 دم طاخ هدنق ول ره یدک نزرح ندعاق هل وط ل ندتعفشو مالسوبو :

 مرولو ن رثا هدملق هساک |

 ( "درک ذت مان سلاحما سبافن كموح مه ییاونریشیلعریم )

 ( زد هرزوا یناسا یاتعاح هکر دندنسارعش )

 دنزرفو هفیلخ هنبرلت رطح هرس س دق راونا مساق رم مود رم

 || یسوم ىلع ماماند هکم یردم كهبلا یمومرمم دنا هدنسهراتم تومعو

 0 هدقدراو هرولاثب نداروا بولک هده شم هنئرا ز كن رلترضح یضرا ۱

 چوا اکا یرلترضح قلات نج یدلوا نطوتم هدرواشین بودیا له آت ||
 هکر دیرلت سضح مودم هبلاراشم یراکح وک تودنا تانع دالوا |

 ( یسا )



( ۲۲۱۲۷ 
 سس ____> »در٩۰۰

 نوک ارانا هد راق دیح هنن هدف و یراق ددیح نددعت»هصآ ره ندنفر دا وا

 یعانا هدب رایدک ندنرزواو یداوا ددم قب رطوال یکلوا ند هڪف هنن

 یدنوط ىلا مب یسیر مدرو رار هلبارلنا هعفدوت چنتا عضو هیوص

 شهرواوا لزاتقلاب ید: هعفدرب هد دهک چ ؤا رههرلناراتدنا هسعک ید زا

 هلا قلاب رکس هدنرزوا ندنعب دلوا دیک یعجوا هک ی دلوا ربارب منو

 هنسارپ ندنرلحاو مدت لک ا توروطوا ریارب هلرارلنایدتا روهظ هدنامر

 ۱ یلا بود اس3 فردا نس لب نسسلدرلنا نس اکب مدد یدیا هساو ازوطهزب

 یلاعت هللا مد روک ی رلنا هرکصا دتقو لوا مدلوهدفافوس یمودنک یدتوط

 مزسا قیفول نسح ندنرلترمضح

 مدروک موق ر هد هرصب رروب یرلترمضح راشد نا كلام تیاکح )
 یدیغو هک ردا عشا یهزانحلواو یدیاژردیک توکو ی هزانجر

 ےس ہھ ۱ ردیف سه هاصعو نت دما لحرو مدا لاوس ودر
 كف

 ۱ توراو هع هکلوکرب هرکصتدک دعا لازا هنن رق تولو نزاع كنار, دد

 رلب دا یش ین رق كا تولوا لزا کالم کیا ند هکمدروک مدول وا

 || ارز تبا رب رګ ندرانلها یتوب هکلمربوا بواوا لزان هنجحا كربق یسی رپ و
 | ىیدىد ردوو یساضعا قل ه>راحر شاول ED 0 درازواو یک اهم

 || یدید تبارظت هن لزوت هرکر هغا هل ا اتالم نالوا هدوراقو و
 ید د مدلو؛واوط هلا رظد ههللا مرا مدقاب a رزوک هدتناوح یر, لوا

 ولع هلا شح اوفو تارک ع هدننآ یدد رب دشارا یغالوق هد هرکرب

 | هناروطحم ید ناسا مدلفوب یدید هو یش هدهرک ىد مدلوب

 ]| هدد رانایدب دریدشارا یی رلا یدید مدلویولم هلبا مراحم باکراو ضوخ
 مدلوب ول وط هللوانت لرل اش نایلوا لالح ندناوهشو تا ذلو مارح

 روماو هر انا هدد رلقابا ید: د تاا شنفن ی رلقانا هرک رب یدد

 ۱ هل مردار نالواهدوراقوب هنت ی دد م داو واع هلا و هر هم وم دم 1

 كنم لوا بولد ع هر د شارار تولوا لزا هاب a هد روط دعا

 مدریدشلف و یبلق كنا ی شا دنرفیا هنیقیفرںوناکارا دعم ربو ید ا هرو

 كن رترمضح یلاعت قح مردی ار رګ دیعسو موح رم ینو ن م دل وبولو ط هل اناعا

 یرلترمه> یعتاب ماما یدیدردناوګ ین ولد نالوا هدنرژوا كبو لضف

 كم نانلوا رک ذ هکر لر روب هدلع ول
 هفناستیانع یلوصح كیداعسوب هدنفح

1 



) 11۳7 ( 

 تواکرشراقاکب ید غو یشر ندهمزال تالا نالوارار هلا هیفوصو

 رظد هنر ئر توکا یعاشایتشاب ی هازل ددر ءطوام رک صورا دانا هفناعم

 لخاد هزکد نوتلاق یس رب ندتعاجخ لوا هدک دتا تورغ سعید ارعا

 نوا شک ندزر ۲ درک دقوش ملقب یدلوا لصد قیفک ولاح كناو یدلوا

 مدهروک یشرپ راد هی حو سا هداروان یدروتک بورایح قاب ددعر

 | كوب ر ندا یدیوق قلاب رر, هنکوا كسکره بوقلاق یسب رب ندنرلماو
 یس ر ره تواوا قرفتم e نوا یسقن ود نک ین

 هدک دشاب رهن ص یدمراو هناك سو کو هو ک و رلبدلوا لوغنم هلااح

 یسب رب رهورا,دتاادا یرع تالص هللا تعاجو یدوقوا ناذا نذُو»
 یدتیک كره ورو هدنرزواوص بولوا لخاد هرح و بولا ننس هداصس

 شا صصخ هون یعلا كو هک مداخ ن دبا میس ق قلا هل رک وا

 توطانهب وص درک A کبک نوع رو هدرح رار هلرلنا داوا یددا

 ندز ندبا تنا بخ هزب نالفا تودنا تاقتا کا موق لوا یدعهب ورون

 ید وکر و مدت ارس هنب راقارف بو دیا رظذ ندق ازواهرلنا نی رلیدیدرداک د

 مهرارسا هللا سدق دابا كرت هداروا یمداخ لوا بود یک نداروا بولا
 9 نب رارزوب هرس سدق یتادا ادع ن هللا دع ےڈ تاکح )

 راومدآ ج وا هدلوا فص نکا ةدنادارع نه هرخالا ء اشعلا ت الص

 نبوة نداد “رنج وا لوا هرکصرلش ا تالص یادا رارب هلمز هک دبا
 ند :ءادلوا حال اکب یسلوا ندایلوا كرلنا رل دیک یرغوط هفرط ندرح

 هدماراح نوحارلنا هدنرلقدراو هرګ مدنیک ندنرارو بولواعیات هرلنا هد

 لوا یعایا هدنن یدلوا لص اځ قب رطر ندبشموک یکلوب هجا نالوا

 هدعد مدلعا بوروطواو مداه وص هدکیدتا دار كعا عضو هدب رط

 تاذحوا لوا هکمدروک هدقدلوا یو یزام حابص مدت تدوعم رسم

 هدعب ورلبدروطوا ردق هب هه دبا ادایهرخآ یاشعوراردهدلوا فص هنن

 لوت ر ند هّضف والثع قد رط نالوا هدسقل ر اعهرلناو راد یک داح ندرح

 مدناب هب وص هد غیدصا یعابا ن رايد تیک بوک ندنرزوا ی دلوا لصاح
 تفص یرلنا هنت نوک یغجوا مدتبا تدوع هدعسعو مدلخا توروطواو

 یدناهسلوارخ هدئسرکا مدتا ترفن ندنس سفن یا نسل مدروکه داوا

 ییولعم كن رلترمضح لاعاقح مد دص ےب مدد ددردار: رار هل: ارلنا

SNe) 
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 شک شب سما تا اس تفت ات BERT TEN سس ست تم سا اس اتش تست

 یا ربق م دیا هد هروسم دن دم "1 هکر ید بودا لفن یسی ر تداکخ )

 ی یم لجررپ هماسملاربک هک مدروک مدنیک هتراب زیلسو هيلع هللا لص

 مدتیکب واوا عبانهمدآ لوا نب روب دبا عادو هلراترضح لسو هيلع هللا یلص

 هد و یدلنا هیلتو نودا تاوالصیادا هدو دراو هت دولطلا یز ریهسم

 هدکد روک ن بوقاب هتسارو مدقیح ندنسهقرا تودیا هاتو بوایق زاغ

 هد ما لوا مدیدر دم دا ره كعا تعداتماکس یدید نسروب دیآ دا رع هل نس

 هسا مزال كتعباتماکب رکا ن دمکیدعا زابنو حالا نب قحا یدلوا یضار
 مدند مردنا هل وا مه یدید صاب هنن زاینی ھنن رثا كمعاا ےن م: یکغاا

 رادهمر ند اک رل یرغ كع رطل یک دننک * نکلو 0 هکعروب

 ریه یساووپ تودنا تاسفتلااکب یدلوا رهاظ یتلئدا لیدنف ةت

 یدید مهدیکن  نسرتسا ترک هورابا نس نسساردامنع هللا یضر هشیاع
 تقو مدونوا « هداروان یدک هر ورلبا لوا مدر دردکز م زاستخاو ها

 رک یاش هر کصندک دا یس و فاوط ت ن تواوا لخاد هر هک هد رع»

 هرلنا ید اروبروطظوا هلا شام ماطر مدراو هننأب كنن رثترمض>ح یناتکلا

 مداک یدعس یدانا لاوس وید ادلک تقوت یناتک شاک: مدر و مال س

 یدلوا نوک چاق ی هعیح مديد ندهرونم دن دم یدد كداک ندهر مدد

 یاد حشر, ,دڈقاب هن زول كثب ر یر عاش مدد ا نود یدید

 ولد م داک هلام دآ ر هدا قوش یدند كداکر ار هلا ك. تو دنا لاوسسدن

 دز و مدآلوا یرلترمطح مش مدتا ناس و حرش ی هص

 ینآ نکیقلاق هاشم بوروبب ردلیلق یشوب ارظن هتالاح كنآردب راترضحم
 یضرا هدساا كتغاا مدل نعد داوا كلاح كتسو اکو E مهیارا

 شلوا لخاد یوم 1 رد ها لر هیفس ید د دردبا سح لصا

 مدید واثق

 ترفاسم هب رغو ق رس هکر دیا لفت یسضصەد ك دع اشم تاکج (

 لو یدیا قلوا نیعلارپ رقو لاککا هلبا تب ور كنالدب معطو مدزک ب ودیا
 هر وصو مدتیکب ونوط قرط خاص ید شود هنب رګ لحاس كلهرصب
 را هدا ڪس هکمدروک مدردب ک ندلۆب نیم هلحاس اعاد نوا قلوا ه نیم

 یراق را ىع! 0 کر هدنناب كرلنارا روج روطوا اک ردن نوا هدنرزوا

 تست . ۱



 أ ۱۲۶ )
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 لومأ« نسخا ناسحا لدب هزب ولرم ندنویق رکی دبا ع ذ مزب یراترمضح

 رولیغاص دوس نکلا ندنویق کیدا مشذ نوح ارفاص مزب یدید مودبا
 باح لسڪعو دوس ندنويد ویسا هلا قکز نعارکا نالوا هرفاتسع یدنا

 نمک وق یاد یل نه۹ وش ول مزب مرالعوا ئا هو ۰ هرکص بود روالوا

 تیط ل كلوب ه-4ارواوا بیط ن ولق رانا رکا رلنوا هدنرارلق لرادد مع

 یرکیولقس رولوا رغم نل كلو دسیا رولوا ریغتمیرلیلق كراتا رکاو رولوا

 راہخاو ع لها هکر روو یرلت :رض> ییفامامایدید ز کد دن بیط

 اکب یدد یدیا راعک ید ام كن ولاخ هللا راد ره بودیا لاوس ندش

 دا مع یحوزو عشا دیشنکت از نیش عروق معا ها نالوا رهاط

 رک ذ قالطالا ىلع هلظفل ندا تاالد هم وع صیصها ةرارا عم بودیا

 هرزوا بواق بایطدیرادب رم هلنارتس ن یاس ونک یدارم ندن وب یدتا

 بیط ر ره ندرارساو راونا هلو بیطا ر زردکعا نصا رو قد وش

 نالواهد نهد :ءندنفد داوا بیط زع رابلق مزب یہا كبو رولوا لصاح

 هدر دا زس 4: 5 گن دا بط یرکب ولو هدزس یدلوا بیط هد راشن

 ردکعد نوساوا بیط هدرلیش نالوا

 ى ضر كرار مح یر هک ردنا لقت ىرسلا باعا عب تیاکح)

 نوک رب یس هجاوخ ینحوح ىدا راو ولغوا ر دب رھ لواو یداراو

 عمه یدلوا فاتو قرع نوش ود هی وص اضقزا هدکد ردنوک هنامرکد

 ۸ هدیک هنس هدلاو نکقلاق هدکد ابا هدافآ هن رلتربضح یرمس یتیقیکو ب

 ربص اع هز واخ یراتر طح یرس رایدراو هتس هدلاو كفح و تورو

 یرازوس و رس داتساا نوتاخ هدنک دتا ماکت هو واسرفد هراضر عو

 یدلوا قرغ هب وص گالغوا كنس یو رد هنر ؟ دا رع ندرگلتوس

 كت سعد یرلت رت > یرس یدروصرا رکنولد یماگ واب هدشاوح یدد

 یدید قنا یش او یرلت رضح لحو نعیلاعت قع هدنکیدد یالغوا

 هدک دلا ملک رارکتراد هراض روربص بودا م لک *هداعا یرلت رم طح یرس

 تونل اف یس هل-جرار هللا ك یدندز 1۳ هرا وا هدسلع نوتاخ

 هدلح وب یدروصود شل وا قرغهد هرنملغامنبراب داکهرهن یکی دشو د كفحوج

 مب كبل ب ورو باوج قجوجچهدق د رغاج ورد د غوا نوتاخرلب درو باوجود
 یدیتک هنس هاخںوتوطندنلا ك-:اغواو نون اه وص نوتاخو ید د مهذلاو

 اک | ۱



 ( راز »)
 »سس سی

 یدال شاب هیبت نعد ها مدهیب جش راو رسکر ب رباز با كناو رو زوط
 هبوط هک ات مد ردیا هدهاشم یغددلوا قرفتم بوشود هر كماضعا نیو

 ادب هیانب اد دح هزرکص یدلاق یش رپ قداوامدمنمهدن بواوا لاو ردق

 یدیاب ندیکی هچنراو هبعامد یرغوط هیوراقوب بویلشاب ندمگویط بودا
 تاک اکا هدنب یددد تا د ابنک دل ل ر) وا یتعتسم نس کی ۲ رکص

 فاکنم هللا فشک رب اکب یولع ملام هد ځل دقیج ندنروضح نعش هرزوا

 یدیا رلوا بیت یشرپ ندنآ هک یداوا
 ندناخاص هدهبارق رب هک ررروب یر: رطح, لالا حرا یا ج تیاکح)

 كعا تراز هآ را شلواهروهشم تان یاشو لاح مدنشبا نوتاخ رب

 هنتمارک نالوا هرومشم كناسهیلا راشم نوتاخ نکیا لک د ندم داع مر

 یدارارد هد هنماو یدتا | .ّصتفا كعك هراز كنا نوا عالطا

 لوا تولوا توف یش در كنا قدلوا لخاد دروک ینییداوا كن وناخ لوا

 دعا قادر د دجر رلبدریو ريخ هز یغیدغاص لس عو دوس ندن و

 هزب ندنوبق نالوا هدزک دنع رس بورو مالسو قدراو هل وناخ بودیا
 لو هد یدریو یوق هزب دید رد نح دار كم روک توپ نالوا د

 هل وب یو كدانا سون لسعو نمل ندناو قدغاص هد رندر

 بودیا لع و داملا ندوتاس نم هصق كن ویق:لوا هدر گندزوک

 ندرمشی داواندارتفر و بواوا مهجوز اص لجررپ منب هدک داک یععا دیک |

 اکا یدید مل هدا نابرف ینویف وش مج وز یدیاراو رفویف یشیدرب قا
 نچابحا هنویق وب مزن رد راو تصخر مزب هدکرت ارز هسعا نورو باوج
 رفاسم رب هزب قافتا نوک لوا مدد رول یرلترضح یلامت هللا یغیدلوا

 لجراب هجوز یدیغ و یشر هد دنع كحهدیا فاسیضا یناو یدلک
 مدید تیا جذو لآ یتویفوش زروم املا مارک | هرفاسم زو رد رفا سم وب

 هنس هقرآ كراوبد هدنج راخ كتب یدید رلغآ رلتج وج هک مرق روق مجوز

 لوا هدق دتفآ ناق كنویفو یدرونوک بولا مدد هل زاغوب هدارواروت وک

 لزان «زح هناخ مزب یغ اشا نداروا بوبارهع نویفرب هنتسوا كراوبد

 مدو روو ود یدعتا رارف نویف یعد داوا رش ابم هند كج وز یدلوا

 هکم زو یوق دعا مد مجوز هک مدقاب مدعیج هب هرشط ود م هروک و

 یاعت قحمدتا لفن ییهصق ود یدلوا یش ربع لجراب هجوز شست
 سس سس
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 نمت درک غعرلو و او نکیک ود هنزافوب هدکنوب نوعا مد یار ندرلنآ

 یس لصد یول یس هعشب ر یدید زرولاق ںی راک کد هلع مەم

 هک رزوا كنس هدن و ی کندرو یدد راو قعءر هدنا زونه ندنایح هکعدا

MRندا ها یبرش لوا ن یدک و د هد هم زاغو م هدک دید ردوو  

 یدد مدلوا جات هیوصو هءاعطردور

 ینایسعلا بولا ی هک رررون یراترمضح دیز نج اولاد تراکح)

 تساره جز هارسر نکردیک هدعاش قا رط دا شیک 2> هلود رارب هللا 0

 مدیدردیت كير كتسدوساا هدوسا لوا ن جک ملک ود تبطح هئس هورا لدلك ۱

 یبطحو یا بور دلاق هبا” ی شاو نوید یروئاب وس مالک وب هل ےن ح

 یهزکیدروک ینو هزبیو یدلوا نوتلا نودوا لاحرد ید د تنالیوح هنوتا |
 یدید هلا لیوح ه.طح یک یکلوا یو هنن تراب ادد كدروک عنیدید

 زلوا یناف ییا كرلنا رک دیا لاوس ندرلفراعزس یدلوا بطح رارکنو |

 مدلاق بولوا لج نددوسا دبع هدلاح غی دلوا رک نب هکر د بوبا یدید ||
 هرکص مدیا لک دشکانوا ند ۳1 ب مدعم ندنوب ردو مد دناتوا تر

 هدزرک و!نامهو یدتانراش | هللا مديد یراویشر ندماعط هدنسهد وسا

 یدبا یبعا ندکسم یس هارو ضاس ندراق هک یدناوب لسع هساک رب |
 ندیرا ندد ردلکد ندلحص نطب لسع و هربغ هلال یذلاوف کب دنا لکا 1

 هلن و د اعود ودعا لكا ور یدید ردلکد ییا
 تزانل هر ردلک د فراع ندا نخل ندنااا قدلوا ی ندنوو

 رادیو هللا مدآ لوا هک نوش وا كم واعم ا ردنا نجا ندیم ارکو

 تدابع نوعا تمروک تاما و تانآ هفت نر رددبعد ند:رلن رضح |[

 یدبد ردمللالسهاح دیک لوا هسا ردبا 0

 :هکر ارزو یرلتضح هیلع یلاعت هللا ةجردادا سابعلا ییا مش تیاکح)

Eهدرادرب ندن رادبرمو باسگا كن رلترضح یل دن الا دجا یا  

 هدشاکم ها یسهو رای دنا اهدنشاب شا نوا یسهلج هکمدروک باش زونرد

 هشروضح هدش توعد و ییمداخ م محشر نوک ر یدبا ند

 یدردنا ملکن حج و یددا راو تعاسج رب هدندنع كش هل ر تع زع

 اع تواوا ۳ ندااخ ولو ندی“ ی مدلوا دخا ی هدیتلد روطوا

 Ea وا مشان ج هک مدروک یدنلوا فشک یس ر اکب د
 ERE SSE ERE ES ESR سس

 ( رود روط )
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 هلمحو وب هدخاب كرلتا ن یدعح هژاغ هدعبو یدتا ادا یرعف تستعکر ۱

 1 انا "هروس نوک اکب مهارا هدوداوا هف رع مو مدشلکا هام حاق رب ۱

 دڅو هب ې لوا هدقدثلوا رکذ یرب ره ندایپنا تا تئارف یجهروسو
 نس رد اهب وب نسرکا تبا تاولص هنیرلرضح سو هيلع لاحت هللا یلص
 یدندررو ناو كن هديا ج یارلا تداکس یرلترمضح یاهو كراب هللا

 هراد نوقرح ند دج ھو ید وظندلآیواکاکر نسحهدق داوایفو ىع ۱

 واوط هجا رار هلرلناو راش رماح نوا مارحا موق هکهدروک هدر :دلک |
 اکو قدلیق راع تفکر رشک هد دهد دک یر افمراو حد لطتریغصرب

 مدا يبل هد رل دتنا هیبلت رتا مدا ترن هد یدد تبا تدث هم ارحا

 یب راشاب هرکص ندنعاس ر مدتا هدعر ار هلا راثا هدش رلیدتا :دفسو

 لح مکی دال ت هکم دروک ضرار وراغاط مدر دلاق ا هدنن راب در دلاق

 بوح ندانم رت وت کن مهار یدیازردیکر گ قاخو رهودو یدا لکد

 نیشتعو لرستک ریاز, رل بد وط یلا م هرا ص ی دید رویدیک هب افرع

 امرخو كسا هرکص كل دلبا لغو رلبدتا ارشاوص هداروا قدراوهافرع

 هک ریمغیب نس مدید مئاص نب یدید تیا لکا ميهارپکبرلیدلا نوتاص
 یدتا راطفا هدنوکو الموب یرلترضح مرکآ لوسر قیقح ها تفلام

 رلید ریو اکب یلط۔ نالوا هعقا هدذحما هدفدلوا قو سش بورغ یدبد
 هرکص ب ولد تک کاش نسو تنا قاحرح فک اردو لآ مهاراو

 مدمروک یرلنا هرکص ندتقولواك دا تقرافمندزرترب رب

 هلمرب لجر ر نکیا هدعور دالب ن هکردا لش یسیر نداهلص ی

 لاوسس اکا یدیا مگ اوصو ز٤ ماعط مدآ لوا هک كدروک یدلوا قي
uدلک رس مدد مدعرو ؟ کک دن ماعط كئس ردور ندنوک رب  

 برق ر 7 یدد مرربو ربخ هرس هدقداوا ببر تو مکجهدیا تقرافم

 هسع رۇ ز5ر هدناوج مدد ړو ربخ هزب یکلاح هرزوا لدعو هدک دتا

 حورحنو رابدتا دم ٹو لتف ییاتفرنودا مو و دعهزب دیک هبارغ

 یزوک بودا سح هک انهاررب ندنفرطاوههدقدلوا بورغتفو مدلوا

 الصا قلثم كباولا نالوا هدنرزوا كرلناو زاورهیراج ماطر هک مدقاب مدچآ
 لواهنرغا تر هک یدا راو راهساک هدنرالا لز هبراحلواو مشمروک

 رل داك هاب ا مد یت مدا !یزوک بةعرد ن یا رارک ود یر دادس

 ر ی یا ج ڪا

CGA) 



 باشر هکمدروک نکیا هد افرع ی مد وج هلی کا هنرزوا كوب یدید

 مدلب ی مدد مدم هل ال یدید یکدلب نب تور و مالس اکب هجولا نس

 اکا تودبا عادو اکب هرئکصو یدید م:اما بحاص تاکیدروک هدروص

 كر نب بوبد مدردبا بم اقا رار هاکنس ,ی ددا راهساوا راعدنماکی مایا

 کمر نآن كراو حشر ندب رفملهاهدم هقرا هکم دقاب ید "یک ,بودبا

 ردندرلقرق ییآ یدبد ۰ نسرولب ندهر ناشو نساکبیدرد,ا ج هنسره

 دابعو ا هلبا یلزآ لک زاد هیت باش لوا هدنوک یکنوکو مادرد رلربد

 د رار دتا اغا

 ند هرشع ءالدد هدیاوب الا تاب کن هک ردنا لف یسر ند اعلص تاکح)

 مدنیک تودنا دصق یرلنآ رایدرب و رم > ودنا فصو یشدلوا رفنچ وا

 كس ودنک و هلیج باس هدنرزوا شعآ ئاما جم هاج یسیرب مدتبا لاوسو

 كور ندنسکیا رکیدویدیا رارید میهاربا هنعما بولوا یس هرشک تبع
 ماها دادن كوسا هليا ماشخا ی یدبا نیسح یعسا كرو تخم یا

 مدد مدلکو مدنا دصف یکفرط كنس نیو مدروو مال بودیک دیماربا

 كنا رباب بولوط ا هرکص ندادا یاش ء۶ تالص یدلوا نو ند

 یرراکتهد-خ قوح ییعب یس هرمنک هیشاحو یار لوس ر قدراو هزم

 یدبا راو هریک هبعطا هدنرزوا كنار هک رلردروتک هرفس لودر هر شاراو

 روطوا نوح” یدم روطوا ھارا بوروطوا هیهرفس هلمار نیسح نح
 یقووشوا رلیدید نا لکا یس هفشب نددوس مدتا ی روم

 نده مدیا راتزوک ینا نو یدنأب یدقلاق رلیداب كشود هم اما هدک لک

 هدیاوا تعک رتوایق زاغ تعکر ییاو یدعلاق ندشارف هبةدلوا یرادقمرب

 صال خه روسو هاف ەد هات تعکرونورفاکلا ااا لقو هک انهروس

 دا هلو تاللا هل هل كي رشال هدحو هللاالا هلا ال » هدکدرو مالس دوا

 مسللا رید ی د لک لع وهو هلک ربا هد توعال ي وهو تیعو یک

 بود« دلا كتمدلااذ عةنالو تعنمال ىطءمالو تیطعا ال 2 ۱ام ال

 ینا هدءد یدردیا عفر یتوص نكر وقواو یدتارار ؟ب ه عدد حوا ینو

 مد هیکاو یسرکلاتبا هلا هک نت هروس هدنک ادتا بولیق جد زام 5

 ۳ صالخا هروس هعفد جوا هلا تاتکلا ذحاف

 یکیا بویقوا ناذا بوقلاق هدف داوا رعف تقو یدرک هشارف هرکص

 ( تعکر )
۲ 
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 رم نکا مرد, تافو ید م“ ن همكيرو ٤ یددردراو مج احر مبه هرکیکنا

 ا شا رو ات نا دالا: تافون كد لاوس ودر اثتخاح
 هن رهش روص یالخعو ییاوا نالوا هدمرزوا منو رکیدیا نیفکت هللا نالوا

 ا هه لحخاد  rkهسا رب درگیر و تا یالم لوا

 لر لوا رکص ندزر 4 کیدا ادا: زاغ ماشخا یدد : کدو و هي هسک لوا

 هش زاشک هر کد تور دلاق نداروا ینا سش سا تافو هک کد ز وک 2 دتاكي

 یکیا شازاب یزاب هللا نوا هدنګا هد رمل دحآ ی همزر یکن ددو دروتک

 نکلرزک:هروفاک اوک هک ر او یشر,هدنن ورد كب و ضاسی ربو بوث لیشب ل ٹو
 لواو نیسفکت هلیاراب و لوا بودیا لدغ ینا یدنا كسم فحار یسەحار
 هزوص هندم لدلبا نفد یولیق ییزاغو لدتا لامعتسا ۶ یش والثم روفاک

 ترش بوث هدنرزوا كلاو یدلک وشراق هزب مالغهزات رب هدربشدلوا لخاد

 ملس اکی ناما نکیروتک تورو مالس هز یدنا راو قد ليد :م هدنشابو

 هک لوا لاو هد ودمر کک نرو هرژوآ سا من اکا یدید ز کردیا
 هزب اکا یدرک هده-» همز نودا تیاجا لود راو رع هروص اکس

 ادیدیدلک ندهرن نهک لوااکاو نسوک سو یدیا ۳ تبع لوا هکر بو رم

 ملیدب هن ر كنا نو یدیا ندنس هرمز نیعبرا یالدب تیم لوا هدناوح
 رخ هیودنک یتکعهدیاتافو كن تورونک مالساا هیلع رطح یی قفل و
 نالوا هدنرزوا ودنکو یدیک هنس هقرا یاولانالوا رار هلءر وند یدرو

 سام بودنا ع هسغوب زکجا حا رس یرانوب رکا بوریو هزب ییاوئا

 رکددرا ا  Eهک كدروک ۰ هدر كدرب و هلالد یک وک كد ما لوا

 كوب ر تولا یزو یداک هز ٤اب مزب هلام دآ قاطر لالد رم گیدربو یکاهوک

 تویلعا زا راتخارو ساوا حجج قلخ رفاو هداروا را بدروتک هغاوق

 رگ دراو هننا لع یدیا رواک ی ہا دص ماه كناودد ندمرحو ردا اکب :3

 دص هدزب یدتا لاوس ندز ولد رکی دلو هدهر ی بد باوتاو یکاعوک

 دی ناه لدتا لقن هراتخا لوا هرخآ لا هلوا نم هسا شالوا هلمجو
 جارخا یوالثم لوا ندم ےب هدق در دلاف ند هد“ نشا بوراو هرکش

 س هدلاو كءحوح بوبد نوساوا دج هنر رطح یاعا هللا ندا

 حج لدارا لقت هدر یدد کیدا لع جد هت ولاخ و هرب ویدرءاح

 شعاناس>ادلو هل وا کس رک تیادچ هندرلت رطح اعل هدا نس هر ون اح



) ۱۱۸ ( 

 شعر داوط ندرهنه-گید,اراو ىل راوص هدنلا مدلکتسار همیلاراشم

 ساو نا و- لا شد هدا مدجاآ یرص در و كناوج یدبا نک

 اطعا یوسف هلا لیفت ندب كيش تودنا حج ی رلنا شءاراو مهرد

 ید.د « هللا نم لث هلل ارم غ یارنم ینبا» بولا ندلا عن هدلوا مدعا

 كظفح »مدید تبااعد نوعا منہ هثب راترضح یلاسمت هللا ی دياب

 مدید تبا تبص و اکب ی دتا امد اکب و د « ك ط.فح و هللا

 ید ا كر شب تولد « هللا نیبو كن اه و دملا ظفحو صالح الابكيلع»

 یدتیک و
 هر افکح رارروس یرلترضح یسوالا ثراخا یا تاک )
 ہک ہار ره مدروک ن راذٌ| صالخ هلباادفیمالسالها اطرب شلوارسا
 هدنگا كموفوش یدیاردیا ذسخا ندناطاس لام ید راعیح نر

 مانآدعب مددقوب هسوک رب ندا اقناو باتجا ندناطاسلام نوا هللا

 ماعطو تعلخو نوا هش لوا هدق دعیح ندهنیفس بوک ید مد

 هش لوا بوند ریکا هلا هرس" ید ا لویق یشرب ندرلنا رلید ضرع
 هدعاب ےب ندل الح تحو مدشرباکا بودیک ندنس هقراو مداوا عات

 یذلاهللد ج ا)بودا ضرع هعش یرل^رد لوا یداراو ےھرد رادعمر

 هدر لحاسو یدعا لوبقندشس ییا لوا مد د( زم ضرالا ل

 ٽوقاب یراصو یزرمرق بقع ردرلشاط هکمد روس ید روا هراشاط لا

 زلوا حاتح همهارد هو. نالوا وال لاح مبیاح هلا یسالو+ اکیو رلدلوا

 نکیارار هاکنس تالاحو كدرروط نوح هدمورتهدابنس یدیعان یدید

 تالرمسا یب مدتبا تالبدایب بودا تئاسا ن میلیوس اکسس مع هدنناوج مدد

 اا و الرد یک وت وده دلوا بدو تینا یدعا پد الا
 هدلبمور توغار لبا تالرمسا السال ها قاطر نکل یدروب وقع یب

 یدید مدعیحرار هر رانا هد هدنح و رخ کنیم س٥ مدساایح هعفلعع» ندنس

 مدردیک توساوا راوس دن هدیفسن هکر د بودا لقت یسر ( تیاکسح)

 هشات و یدلوا عطعنم راکزور نکرروط بودړک هیفسیدناراو معیفرر و

 هروصلا نسحرب هداب ۳ رابد ریدشلقاب هلحاس یی هنیفس هلیماطلحرب قج

 كفلج اقا نالواهدنرانک کد بوغا هلحاس ند هنیفس یدیاراو تیکب باش
 ا تورغ سعش یدعربح هو فیس تولک هدعدو یدرک هنا

 >> م جو سه
 ( ور
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 هک دلوا ی والم لحرر مدتفایف ییارغا ا واک ہد د _هرح ن ریشم

 یداص هدگآ كخواو بورو مهر دز 1 او یداراو مار >| هدنس هفرا

 ییذااکب كف و یان كلامرخ مخردلا تودیک هتنحاص امرخ هدش

 نیک ویدردقو نح هجا بویلیوس نالبوررافاض رها بولوا ا
 تود ا توکسن و یدارید زدرصاح یزاهقآ هدنراناب هک لاحراردرا

 مدمر و بآوج فرحرب هفیرح
 لخاد هرهشر ندنرارهش ناسارخ هکر د یر نده رط یار تیاکح (

 ۳ تيكن باش هروصلا ۲ نس>ر اکب یدک هدنخاووس تواوا

 هدر دوی ندنرازابو قوس لرش یک ر ار £ بور و ماللس و

 ا یی مدتیک رپ رار هلا ت کی لوا هد یدد نسمرفاسم مب نس هللا هحوا

 روتلوا هدهاشم هنسح رانا هدهناخ لواهک یدلبا لاخدا ههناخ لزوکرب

 ۱ لر حرا تخار هدنناب هد هل لق تدم تودیک ندان باش لوا یدنا

 لاو مدر, و مالس هرابتخا هدنب یدید هليا اعد کوب ردمردپ منب وب بواک
 نداروانلسفاا دعدیرالاو ٤ كد الکارلیدروتک ماعط هدندروطوا 2

 تولد نسمرفاسم نوک چ وا می نس تیک لوا هدمکی-تا دا رع کتی
 داد" ره یعارکا هنوک ندنوک مدنلکا هدنناب كرلنا نوک چوا یدمرویلاص

 را تخا لوا هد دع ادا ص كعا عادو هرلنا نوک ی درد ی

 تو کا جد نوک لوا 2 نسمرف اس م مدت وکو اغوا م م

 ردق هب هدلب حراخ نب ناوجو باش لوا هد« ی دتنا عادو ۲

 لنس و یدیسات بویابا اطعااولحو كاو همصریاکب هداروا بودا عیب

 نداروا بودا دا ید نا یدید تیا لوق لادا هه ردک همزاللوا

 كمر و یرلنالوا هدا بولوا لخاد هرهش هع ددر و مدورول نوک کیا

 "حه روصاا ن سحر هکعدروک نکیاهدلاحوبنب مدر دشا رآ ارەف نوجا

 زانو مدید ندهللاءایوا مداوب تورو مالساک نو یدنکوشراقاکب هداوب
 هبلغ وشوا اکن ا دک دانا تالص یادا بوریک هد“ یداوا قفو

 تکیدروک لوا ییهرص نالوا « دنناب نودیا ادن فتاهر و مدنعرم بودا
 بوناوا ندوش وا یدیدردندیطاص دابع مدا لوا هک تا اطعا هوش

 هتمرح كم د آ لوا برات مدسةیح ند دج” لاحرد نو ا یلط كچ لوا

dحث نکا سمع روت یاعدزوسنه مدتنااعد ولد تا عج یا كا ٤ 



 تطریاعرخ نده داواناود ندخسلاها قارعو ندنسلاها زا هد

 درک طر مز قارع لهاو ردیطو یلعا عطر مز زا لها بولیحا قبعص

 یدقا دن زول ی دا و ف ول ج نکیا رولیشلب وشوبدرد هدب رک

 هرکص ندقداوا بئاغ هظطر بوقیح ندنناب لښخش یو روک ذم مداخ
 ندنح اغازوئه هدنحا كعبطلوا بولوالخاد هش ر وضح هلبا قطز هدناا

 یدب وف هنکوا لش بط بورونک و یدناراو بطر یامرخ شلربشود
 زکیرونک یبطر كزک هدلب هدزس ردییطر ك نع هدلب مزب ول نوب ناجا مش

 هعظع یایشا ن دنامارکو بیا ن وجا هلا راشم خش رلبدروب

 رد راو

 نکن هد ید راو روب یراترمضح یش رفلا هلا دبع یا حش تیاکح )

 هبیب وقرب م دم هلوب یشرهدهاقح هلا نوتاصیپ وص یدل و لوتس شطعاکب

 ےب وش ھتسسو رب ككرلنا یدناراو ماتا یقاطرب هدنرزوا كس وڌ لوا مدراو

 بولا یب هغوق ندملاو یدکود ۳ مدآ لوا مدید ی ود وص هد ادار

 مدراو ةننا كن هغو نوحا قلا بواوا رسکنم ےلق یدت ٣لر قازوا

 مدا بور داوط هبا وص بولو هدا تشک و وا او
 كنرکرب هدرانا م دعا ناب ییدتصق هرلناو را دما مدرونک همرایفرو

 اأ ربدم هزوکرا ن دوصو رلب دیک نوا قمریداوطوص هل ینیدلوا

 ۱ کا نءالعو تا ہد م د دل

 هج وتم هیوکع هرکر ب رروپب یشرق ها دبع یبا حش هیلاراشم هن تیاکح ) ||

 هرزوا كلتاادا هد هکم نساهب هچاجلحررهداروا نکبا هدرد هدي دلوا

 لا نوت اص ین و بویلیا ضرع امرخ زارب « داکب یدیاردبا عب امرخ
 ل الح اکس نس رد تافو نس ضرقلاب مردیا ریصردق هب کمی هنساهب

 23 دو ساهت بوم هلت رود ن دلا تساهن یدتا حاطاو مارا ود نوساوا
 ۱ مدعم ندزب هغ رح ندبا عی امرخ مدلا نوتاص امرخزارب هرژوا كمرب و

 یدعس یدتسبا یتساهد كن امرخندنب بولک شاوا مزال تا رفس نداروا
 یب فی رح مدد یدبا دید مرولا هد هکم ننغ كنامرخ نسوردقوب یشر هدهاب ےب ۱

 | یدلیا تیذا کب هللا قییضت وید مسا نما مب كنامرخ نر بو بلد
 | مدلبا عرضت واعد هن رلترمضح یلاعت قخ بواوا لخاد هردب دیم

 ( نددچسم )
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  eی دیسا دنا فوت هدرزوا یرق تءالسلا هیلع ی 7

 ىدىرولەر کصو یدرو وو هللوا مدد ردب مق كاللا هلع

 هاکان قدلوا فرشه ەن رژواان ج روقرب مدردب ک ندنس هد زا نیش هرن

 لرب هلیمو دف كش و رلدر و مال بولوا قالم همش رلءوق هداروا

 بودا HS خش یدلک تشحو ندرانااک, رلیدیروب هه تودنا

 هلوا لوغشم هلبا كکیدروک تولوا لوفشم هلعو تبا هظقاحم کس

 هکاتقو یدید ررویدیک هم اللا امهیلع دواد نب ناولس ردرابنج راذوب
 هل یعش بو دیا تاقالع هش هقناط هقشدر هدرمشلدلوا لصاو هناش
 هدنن و ررول خشو ی دنا ه دنئروص مظع صف اش لوا رابدتا لاخدا

 تنیههدنرزوا هکندرروط ث ادا هدنردص كناکم لواومد رک ند ووا

 ردنایلس ترضح وب اکی ج یداراو اصع دندو مّطع رونو هعظع

 لزایلس نرمض>و یدعا لیمو سو قید: بو دیک هب ورا هرکصو یدید
 كمالسلا هيلع نايا“ یدلکح هر ورک مش هدعل یدب ا راو ءاح هدنعمراب رب

 نوا فاض هش و ردروّک هلع رب بولا ى جس نج نعاچ ی ادح ا ۱

 یھ ش ہرکص مدلی لکا ربا ر هلا 4 هدن و یدتا لکا ےش راد روک ماعط

 هنا كطاس یعشو رلبدر دارم یمال-ساا هیلع ناعلس اخذ ب وروتک
 ید هشود یطاسب ںواکراک زورو یدتا فق و ه دن دنع كطا ند ورلد روک

 یدروک ید ینا را د روتک سلب شرع یی ه دعا و گم دعا ا جو

 هرکصا دد دا وا ليه ص EDE کوج ع لا هبلع نا

 یدیساب رلنح یدرولک درک هك ارو ي دمیود ندنا یدتیک هبهزاغرب

 هلع نایلس هللا ین هدهراغم و واغوا كلا ردادنز كالغوا كسلبا وب

 نیش هدک دتنادا رم کیک حش رل ید د راد سو, زدور ن دوو مالسسلا

 یدقیج بولسک وب ورغ وط هیاوه « درش؛دروطوا هرارب رس رایدتا |"
 ندنرزوآ لرو نداوه یز یدارگ روکر و ر دلاق مک یررب سو | ۱

 هن زول رب یعاشارر رس هدرهبداوا لصاو هلاکمرب را.دروئوک ورک ۲

 كدنود نداروار ی نوا کو هاب هد رل دقیح ندنګاز و یدنا ۱ ١

 قسمد رهش لا وا هرکصت دتعاسر مدردیک ندنس هق را نو ررول چ ۱

 كن راد رھ كيش قدروطوا هلهشو دهه د نوکر زب و یدلوارهاظ |
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 مب ورروټک بودا ساعفاو درص تك و وهآو رونایط م سلا ش۶ا ِط

 توروا هر یر وو هسشروک ند 4 رولک ور غوط 2۹ رط ےہ رد لکا هاب

 سداد افرا ص ۰ هکب دیده لجر لواو مرولوا ا لته و دش ررب ورخ کر

 ی مک هند مو مرولوا مچ هلا ايوا قوح كندئحو

 هنعص و رلوصا و 3 اءط ن الوا « درزوا کا کروا لات يطع ۶لر ۴

 هک روزا تن هد اع لوا ز و ردزاو عطش تیظررههدآه هلوا ردا

 لوا مزب زرولوا مدآ یرادسةمزویترد هکر واوا تفو ضب و زرولوا مج
 ےب هدمرلتفو جاتحا هکبدید هن وراوا صق ان الصا ماعط هژرا کا ندهاعط

 مدسفا ردبآ تاغتلا هپ هدام لوا نب رکا زولوا ل زان هلام نداوه همرزوا
 رولوا لوغتم هلا ء دابع بويعا ا کک ردنا عوجر ند بععرد

 ندنا ید نب رروط بواک هکوا مات قر هلوا لزات هروک ذم هدئام مهسا
 هدست ادب یسادتا كنلوزت كن ہ دئام اکب هکیدیدو مردا لکا ر دق ےتجاح

 î هک ید هدنس هک یمیثدب كمل داوا عطعنم لح ورع هللا ىلا
 هرکص ا ہیک یجب م 2 دةیحآ هلا عوج دشاو ىدا م

 یدو و تواوا لزات و رار هلا« دنام ل واو یدلوا ی الو

 رار د وة روف هلا هې طع لاوها نب ورارولک رلناط.ش اکب هکند دو رریذل وط

 قرهلاح لبط هدنسودراورواک هللا هرشک رکا۔٥ ولحالس یا اطاس لرلناو

 ]| ضهب 3 ؛د دو ردا رذک هلبا هر داروو ندک وا ب

 . نروکیتاو ردراو یاب شک كا ہک رک ےظع یبشر ن کوا مب هدناقوا
 ند ۵٤ رک تاماز و هعظع با اکب خاص لحر لواو راذروق م دآ

 یدلبا لعت رثک یایشا

 هلا دع وبا حش هکر دیا تاور هدنس هلاسر ن دلا نص مش تیاکح )
 ۱ هک رد > اص تاناکحو و_عظع تاناو ت احایتساا رنک یمجا یرهزالا

 ۱ و ىد مكت رلترمض> هلا راشم حش ردنارمح رال دع هد:کاردا كلا

 | ندا راۋ تاوا یب یا دے کر رو قاقدلا نبا نسطاوباریک

 ا لج بودیا لاصبا هفاق لبحنیوی-2ا لاخدا هلام شقلازویحوا هقشب
 ۱ 0 یو هدنرزوا كند رب و یشاب لن هیح لوایدرتسوک اکب یهیح ندا هطاحا

 1 هدلاح مشی دلو | باغ ندمدوه»مس>هدزم؟یدیروب رب دل. اش یدیالیّسد

 | ترمض>هدرل وصو هب هب ربط قدقرچ ندقشمدرپاربهلبا خش نوک ر مدرولاق

 ( نایلس )



) ۱۱۳ [( 

 هد یدید مگ وتم ن مدد نسروسیع كع ل وع یدر و رح ییشدل وا ۱

 رراحآ یب )هرفس قاخ هک مهروطوا نوه هدشافو یا مگ وتم یک كنس

 ۷ دش او هاک:س ردعنام هاکوت یدیمارردا توعد ەن رلءاعط یزو

 هړه دلبر هک هلنا طرشلوش ن کل م ههبج مد مدد ۽ ]هب ورول 2 مدعی

 یار هدن یدید مي هیهرتک هب اسال 0 هدعسم نس هد رها دلوا لخاد

 قدراو هن هب رفر ققو م دا لدتیک هلا كلا ںودح ن دش او مداوا

 هدرا بلک ه ایر قد روطوا هداص ن الوا یس هلب نم كني وک لواو

 تولا کروج ینارصت ید وک هک وا كشنارصت بوروتک لروحرب
 نوکره دیک نوک چوا هلا كنا ید! ضرعو تالا اک بودا لکا

 ہیک درد یدردا لک اید لواو رروتک كروحر هیلاصتن كی وک

 بط ر بولک م در ؟ ردنا ادا ین , زا ما ثخ |مدعلاق ن قدلماشخاهد هب رقرب

 هد داوا عراف ندزا# یدرومالس اکب و یدرونک وص قادر ر و ماعط
 | فد هلحر وش یرلنوب همدآ لوا يد وڌ هکوا توروتک یوصو ییاعط

 | ہا مب بولا یقبط ینارمهذ م دروط هزاس4 هت ولد روتک هبینارصن

 كنس ن ار ز تباضرع کشد نس اکی هدمتدرب و مالس ن دزا# یداک

 نسرویلد وس هلل ون هکیدلوا تک هب یدید مدروک ولر خان دے د یکسد

 نالا اکس م درد۔ا لکا مدنک ن وی ES هلا ی

 هکسقت ودنک نس ؛ نکی | شمعا ماعط ردوردنوک چواو یدردنوک هل

 ی دد ردوارمخ ن دع د مب لئد كنس هکمدلب ندو ل دتا عدت

 ی اعت هللا هجر یداوا ناسمو

 اکب یسیرپ ندا ص زر روب یرلترمضح هرس س دق یعفان ماما تیاک> )
 هدنروص یراق هج وذ رظنلا دن یقاکر اند ردورند هنس نوا هک دد

 ینیاثم كلا هک هل وشرروتک هب رشاو همعطا اکی و مهقان هے زو كنا هک رولک
 ناناوا عضو ماعطو نولو ییسهحارو نذل كنعطو ردشمغاط الصا

 هد هما یکیدروتک كلا ن مم هل وا رداق هفصو یتنولو نسح كنب راباق
 مرا وط تذل كش بیطر ره یلاثما رتوب و دوسو مو لیسعو اواج

 1 یگرب ی غو نالبقو نالسرا ردلکد ن.درلنو یکیدروتک 1 ول لاح

 رولک هکناوسیحرب ره رروطوا هدکااحرب هده رب و رولک دم اب مب ندرلذاوی>

 رروطوامهسبا شعروطوا بودا تعفاوماکب هدععایطو هدعمروطوا هساا

) ۱۵ ( 



( ۱۱۲ ) 
 و ست سس ما مر سس تست تست نیت تن نت سن سنت تن

 شو كتا نم نوااکب هتمرحاروخ ام مومداک تورو عيف اکس ینوکوب
 لک قفو هلب وا یتعدرهط هرمهف یطاق ید د تیا اطعا مهرد یکباو م نم

 هددنیک,ایدیدلکهدنامز یدنیکنا هدقدراو هدروک ذم تقو یدید م هر و

 اخ ینیدلوا موم ان نداروار ةف یدمر و یشر هدسعدراو ۱

 كن هناخینارمصن موس می هکیدا رضوا هنیرزوا كندنارصترپ لوب نکردیک |

 هتعرح اروشاع مو سس بوراو ه اب كابمذ لوا یدبا رروطوآ « دنسوبق
 یدتا لاو یارصاود ردکعد هب اروُساص مو هدکددر و یسر اک,

 هدک دتا فورت یتغیدلوا نوک لوب ر و یییرلتفص لروک ذم مو ید ربقف

 نتشمرب و نیک هلا نوک نالوا ذمرطا میظع اکب نس هرمفذ ینارصن

 a ی د دوا هر كنحاح

 عهرد ییرکب و نمزو و یاد هلک نوا هرو ہیک دلد وس یگ رد ۱

 یشردقوب اکس هام ره! هڪ دلو | هدنابح ی مرح مک كنوک وب تور و :

 ا د هایش ف یدید ردوا مک و نب نده |
 لوا ا یاق دو زر ےک ها

 هکندروک كشوکرب , هدودردلاق یشاب یطاف یدیدردلاق یکشاببودنا ادل

 ید سه هع ارو یشالوااتب ن ن گام وک یک 7 و نو لای و

 ا ا شوک یکیاوہ یهلا یضاق شفلیف اع ن دتوقا یبراخو یتورد هکبدروک
 اورو اضو نجاح كرو لوا نوک یکنوکوب نس رکا هدک دید ریو :

 یراهرب هدودوبوا نوتا هک

 در یر 9 لوا نس نکل یدبا قج هلوا كنس رمو و لدلوا شعا

 لاسرد افتشأتم او یدلید ی دلوا كنار دذ نالف راکشوک وب لدتا

 ه نوک یکنود نس بوراو هب ینارمصا یتقو حاسبص بونابوا ندوب وا
 هدددروص ولدرد هرکدام ندلاوس یناربهد بودا لاوس وند دتاریخ

 || رخ كکی.تباهریقف لوا نوک یذود نسس بودا نا یاب ور یکیدروک
 باو یار هدکد رد م هر و مهرد ك زول اکتس تا عج 5 یباو

 بولد مئاص اکس یرجا م دلوا لان ا لام یسولط انداکب تورو

 یدلواقرمشم هللا مالسا ۱

 سا ا د هک او یراتمضح داداش تیاکح را
 | وصو رع كع هکیدنا اراو لحرر رارب هل هدف اق مدن هغیاق ندهرصد أ

 یتارہصد م دتا لاو وس ندنا ويد ن ا رل هب نس یدساز ۱ ایق د زا غو نما

( aN ) 



) ۱۱۱ ( 

 یدلیا تعوادم | رسم بس همدانمو تک هلا را دا

 | طايللا نبنیداا یحیضاقهک رون والقن هرزواقلوا ندشاطا تاکح)
 | نردلا یحم ههکر ب شاوا هداتفاو قشاعهمالغرب نادیهادس دالوا قبلا
 یییدناو هدلاح یخی داوا شوخ رسو تسههداع)ا قود هلا نرشع هج هدانار

 قشاعیدزم. تبوشود هدئاقوس هدش رط یانثا نکر دیک بوقیح ندا

 شعتودهدن-ات روا قاقوس ینیداا یحنکر دکن وک ندلنوا مالغینبداوا
 رايس قب روب و یدنروطوا تور داق ىندلا یو بۇن ا ندشسا هدک دروک

 ی دقات توشود هل طر هن زوب كس دلا یک ندع“ نالوا هدلا نکا

E RE SENT 7 2۱ 
 بقع رد هدکد روک هدنچوا یشاب ی وب بوچآ یتیزوک هلسحآ ك ناو
 ناف الم * هی هجوراتلاباق رجب ( تب ) ی دوقوا یرلدب ون نولسآ

 | یبلق لع رذحاو * ییاوج لکو یدسح اچ قرحا# هیفطت یعمادم

 ۱ یا هلارا یبزول تهغاعندا تبع ںوس سیا یناسع۰ # هف كناف

 ۱ ردا اعطا یزو یشاب كمزو ڪک بارز هک ا هل هدقارحا توی

 2 نسسرلوانکعو یالوف قدا یزو نک رروط توقا شا مزوک ید

 ۲۶| ردح ندا یحالق طعف تا قارحایماضعا هلج ید ها شا لوا

 نیش راز س منی تا
 هدک دلنادا رك قی دیک كالمر ندهرعالتنا هنطعملولم تیاکع)

 ۲ ر دک یاش شو رده رفرف یش اراک دا را ن و
 | كکلم هحرک ارل,دیدرد نکمروس فقوت ردق هجت دا لقن هسوق نالوا قبال

 ۱ بودا ریصراحا ندنف دناوا ماشو هوقت هد هساایدلیعص یناح هرزوسول

 ندن رلم الغ كکلم هداشنا لوا یدسا فقوت ابقرتهئلب وت هس وةر

 2 زوم کام اهرم درک ]برات هنن زاغو مال غر لاج بحاص ت اغ ۱

 | هاا ديدان هدک دروک یس ر ندن اهدل ینولو یدروطهدنسوشراق تورم

 ٠ تله یکنډ مەد یکر 09 روب نامه شعا ل و هسوو رو هدتعاسول

 ۱ منرع ههاک دص تولوا راوستسا هللا ماس. ندنر بةعرد هدک دتشاا

 ۲ اوس طاق :یافض نودا زاکشو دص هدان ز ندن روداو رایدشا
 ِ رل د طا ثدوع

 | كم رع یدیاراو یضاقر لوقو نیکنز تباغ هدنرهشیر تب اک>)

 || میقق لحر لاف بحاص ن ت واک متفرب هب یضاق لوا یتوک یچنوا



 )7 و لټ نت ا 7

 FU ۳ bree 8 : وب ران دد س ن ؤا لانا فو سول سالت تاغ

 كنا هداز رح ا نکل ی دنر دید ردو و ه دنول ره هتجاوخ نو دنا

 تولوا ریکلدو نوع تنا ندنکب دنیا سفت عل دل وا e ا

 یشک ج اقرب سس ود كت ریه هدو دروطوا اس ودام هلا تد وع ۵ ےس 3

 ءام_س نا دم رب هدیلا ونس ولد نکس رسا 2 بت وقت 2 ° یلدا راد دان | قد تولک

 هنمح اض كن هناخ و توروتک وتهداو رهاوح سفنرم داعورتندهنوا زن دنراجم

 راد دید زردکرولا ی سه ها هد و رر 9 لاکا نوجا و رااص

 ی ام و یدلا نولاص تو 1 زه سو ۳ هر هدازرحات شر رهوجو

 1 ےس ا كدر حا نوک کیارلب دیگ تور و هله تدمر 3 4

 اعاد ز83 لدن اص 3 دنا مد هد الطا تان تواک نو "اخر

 | هداز رجا یدید زرولا نوت اص وج! او ره و> نوه هع رک كن هغاخ ۱

 یدابا هعرا رم هل | 2 روراک هداژ توت هدک دارا ضرع هر ون اخیرهاوح

 تاوتاو هلوک تودنا حال صا یا ار E ذرت هرس وب 4 هدازرحات

 ٥ دتنک اه دع» ةر ک صد دک در و ماظتنا هب 6 هل. دود تیق ساو

 هداژرحات رلع الخ هدکدلبا تاقد نوراوهلالاح لوا هنسهناخ كع رک |

 هدنعب دروص و د لصد یفایق هد دعدد ول رل درب رح هش ردنا یکیداک كت ر

 راش داو ها صم توی هب هداز رحات دلک 1 ر ورح یلدلوا لالا نس 1

 نیکی ںی لالنا * سو نود سالپ هزکنلود فرطامدقم هدازرعناتیدلبا |
 ةد روص ید دا وا یطنم د | ید یو مش ر وک 44 و نودیادر ی

 هک وتو لوصاو ردءراو ك ولر قد رط تعا کت فا رهظعهدءدورو :

 دکند و وا تاب ترد روک ذم 3 0 E راه شا كملنا 6 لی اوم ودر دال

 یرانا )ناب یرو دم رس رفت ج وا ناک 5 هاتس رهشاکسی نه هل رلتدد

 5 نی را اخ ندا اشا رهاوحو رد ندّمس و مدردنوک نب :

 هلل وب ےہ یو رد دک رط مب یس هلج لندذلا ووهاو رهوحنالنردنوک اکس 1

 هتل ج تب 9 دیس كَم به تی بس و 7 كك د دتا

 3 زا 3 د ید واتا قعوف ا رب ا ا ك e یس

 ندنط یکی د کتا ECS ا نک دلن ۱ شوک ی و ۱ و



 ےک بم لقا ا

(Cir) 
 رس یرلنا یران رج لاسعا ق = رد هکر اله رزوشو ردهالا دوو دو و

 یراب بانج هاکزسو اسسا نوا یو ه در داش تبعدج هدزر کیم وز

 یدلبا اطعا یرجا اده شو ادءس هزس نودا تاھا« هسارک هک: الم

 نکسرراو هنن رلغاط هرونم هن دم حاصزس كردیایط یرا نوا لرسو

 میل د یمالس هدکش دا وا قال هلا هع هللا یطر باطخ نرع ترضح

 ۱ ییدید بز ل چ خو نعصل نیو ارمخ م الی اا نع هللا ارج اکاو ادهاو

 ٠ دیک. ل وا هلبا مقر نب راتوص هکض المهدی بولد هلا ابیهتاو « دافا

 | .دمدب مب سرفو كدب روب عدآ جاقر, هکر یدناوجرایدرپ و مالس هنسهجوزو
 رع ترض> مدلک تعار هن راترمضح ناطا ن رع نامه هدر یدیا

 قح یدیاردا لوطا یعکر یکلوا هدنزاءحابص یتداع كمنع هللایطر

 || هللا سا دم هک ات یتالصو یدیارروشرز رلنالواهددیعب لحصورونابوا مان

 | ءادا فیمخ ن دتهکر یکلوا ی هناث تعکرو ید روت هت داوا ولع
 مالس توافق فخ تا < تالص نوک كوا نکلو یداررروح

 باكا یدد لمدنا یراو لو ا سور لاق ةمارك باد او یدر و :

 ناوضر 39 لخ رلیدم هدیا 3 ییادارم تولوا بج ود ندزوس ول

 EY مارکب اهصارلب داوا ی الم ۰ رد هلا ناوح نيج ا مچیلع هللا

 و اع هللا لص هند لوسر ن هدیرلف دروص ندرع ترصح ۱

 نس هلج كنارحام ندا تفیس هدننس,یسهجوز هلبا تکیو مدروک هداور

 دهد هناوج یزد بودا پتر دل ور رگترضح و یدید یدرو خاک:

 هلا رابه هدنروضحودتک تولوا یزدالوا کی لوا رلیدتا فافزو

 ىدا تانو ردق هح دبا هلن

 | كرم رک بودا تحصد هناغوا رجات تورث ی ذر ن دراج تیاکح )
 ا تاذ نالوا ع رک و هما تبحاصم هلبا رامیتا راهن تا هنتبص
 تعحارع هنلصا رمروس قوحارب زهوا رطاخ هدیعر هساردا هرهاکس

 ۱ ۳1 یپحاص فرشو بسار واغوا هدکدتا تاقو رحات یددردا

 | ردقلا بس یدا ردا تساومو تبحاصم هلکنا ایادنواوبسحو

 | رتف ندو فلت هسیاراویس مدور وچ زو لف لاو ری
 نالوا تقلا نوعا كتسا هيمو تاوقایدلوا فع اهر اد لخاد هلبا هقافو

 یرلم الغ ه د کک دابا قد ب وراو هنس ود تميلاراشم ع ر کک



۲۱۰۸ ( 

 کج هيا وس مب نعروس یکنیدو یدراو دنک وا كن اوج بولاق ییدحو

 مالبسا اکب هدک دید ثاکجةیلب وس ردهن ناوج یدد تیا عاعسا یزوس

 توها لسخو ی دلو .هفرشم هلا مالسا ه دنناب کاناوج بولد هللا ضرع

 ماه تاشو ئډل ڈان, هندابع بونرکوا ندناوج ییتیفیک كنالص ئادا

 | ردنوعاكعا جاودزا هلبا كنسو هکبس كنس ملوخد همالسا نيد مپ
 لو نذاو دهاش یکا ی er تورو باوج ناوج ه دک درد

 NS مرد تەم هنص وص> ر ب هو مروا هول ده اش یا هنن رد رهعو

 نک لوص> كندا رمل هسارواب هدا هدر هزجورخ ندارو مز

 یس هدلاوو نسا اب بواوا دهم هتک رادت هاتیح زق هدک دد رولبفلوا

 ليم هک مرک همی د ےل "ب و اکب ید هشم ول ی او كد ون ااو ی

 له هد هداب لوا نر التف مردار مب هک EI دتا

 رک هسداررافیح هلع هفسبر نب نوحما یسلس کمی ےب n متارو

 هلا كلا ین راو ا هنرولد مردبا تعفاوم نک دار دنا دام 2 ندس

 نداض هنل وصح كل رک دا رم ناک دمو ارش رک سودنوک ههب رق ن الفرارب

 هدک دلنا هدافا ندیضقو بوراو iG ناباب یس اباب لرد ی دد مرولوا

 قیرامراقیچ هه رف کبد د لرفرار نسرکیابولوا داشورورمسم تاغ كالم
 نداروا هجک لوا ناه و رایدراو ه وک لوا ناوج هلا زق ی دلبا نها
 یادا بولاصندلو هدق داوا بو رق حایصرابد روب هک نوت تودنا رارف

 یرلعوعس یسدرفاط كس , رلقابا تو یسدرفاش حالش نکب هاراردا تالص

 ۰ یراک دزدن وک ندم ه3 را مزب یا اور .دهشاا هر القا هرو ناوح هدقدلوا

 قدلوا باز و یدلو رول نمرل سا هوا مز یدشد را بولکر گریع
 فوخ اکی ےن ناوسج ه دک دید یدلوا هن اک-س نسهرویقروقرق یدید

 | یتردق كن رلتر طح یلاعت هلا تاکی درب ورمخاکب كنس هناوح زق یددیدلک

 1 لومأم مدیا زایو عرضن ةا لک یدلاق هد هر یسهاغا ییختسمو

 | یزلاوحا مزبو هناعاو هثاغاهزب یرلترمضح هزاش یلاعت نولاعلا بر هکمردیا

 | هلا بولد دلی وس لزوک هن هللاو ځد ناوج ید دردبا راد هلیفطا
 *هع رک ب ودیا اعد سم باش رایدلشاب هیامدو عرض هت راترضح یلاعت

 | ناوح ه دعلارا لوا زلب دشلقاب هد رکسع نالک و یدارید نیما ۾ بسه

 هلوا نورحو هرو مردارب من هک یدتشدا ینم الک ل دیهش یردارب

 ( دفو )



 و
 ڪچ صصص zt و ۳ 0 ته هج س

 هنزانک كسهفیصص نالوا شفلوا رب ثحم لوا كتسارف باتک بولوا
 یدلنا ری رح وود م دعا در و لوس ال نم یاس نالوا هدروطس نورد

 باتطاطنا نرع نیمولارما هکر دنا تیاکح یحاص ماا رهز تاکح)

 هنف رط ماش ںودنا ریهح شجر ندا دور یردرضح هنع هيا یحد

 هرصاح هلهحو تدش یی هعلقرپ ند هاش نوص> توراو ید !لاسزا

 یراب باج هرلتا هکر دبا زاو ردار یکنا هدنشا ندحوم رک اتیعرار دلا

 هرصاحت یدبا ا ابتو هن رزواو دع ۍرلتر طح هزاش یلاعت

 یکا وش هنرلناولمو هش ,راشاب رکسع كنو دنک ىطبا ضط کز هعلق ناثلوا 7

 رد,الوق یثیا كرنا! روصق رکسردیا لق دوخانو رسا یلس

 هل ح عاونا هدنصوصخ یکل دېش دوخابو یکل رسا كزلنا ندنکیدبد |
 نالواریساورل,دا, ادیمش نب ردارپ رگددورمسا نسب ر تیام كردیا هعدخ و

 كعا لتف ی کی روالد هلوتم وب هدنراک د روتک هنبرمضح كن رلطباط ی سه

 رک هدر بھ مز وجر هعالسا بناج كنو و رد ووظع تیصع

 ىش ردف وش ندلام اک ی هسرفک هند تانارمصا تیکول كاد ۸

 قیرطدر ندنسهقراطد یدبد یدرولواروابو نوع هتنارصل ندو مدررو

 2 ارز م ردنا لاخدا هتنارصتو رردنود ندشدییکون مع الااپیااب

 هتبلا هسروک ینا یسموب هک ردراو مزقرپ یسهبحاص قار ءاهبو قاف لاج
 نس یلسعو هسدا هلیوا هدک دتشبا ینو كلم ید: د رولوا ییوتههو قشاع

 ید روتوک هال رم بولا نداروا E جد سالا ید روک توا

 عاوناولاسرآ هتیروضح تلسع نودبا نیبزت هلبا یلحو هرخ اف بابت قم زوو
 هدنسوشراق روو ىدا عضو هنک وا ناو لاص؛ا جد هک اوفو طا

 یوق هنن رارزوا ساباب هلاروصوت یدردبا تمدخ تولوا هعاق والثم هنراح

 اعل قح هدک دروک ف N IT E تکنیدتک یدعبح بولاق

 نامهو رکا هاکن مو الصا نویاق ییزوکو بونغرص هثرازرضح هئاش لج

 یسهمغلو نسح یتوص كناوجیدبا رولوا لوغشم لا نآرف تعارقو تدابع ||

 بحو لئام هناوج یلقو بودنا رثا هزق هعفدوقوا نآرق ندنسلوادلب
 ندوهواو ندبارشو ماسعط ندنغیدلوا هنوتفم تؤدا تہ هللا دیدش

 وشرف تیاسهن رابد روط هدرب رب نوک یدب هتروصوت یدلوا هعطقتم اباک |
 ربص سالا ةداغو یدلشاب هب نګو وزرا ولد م هسلوا لخاد هشد كناوح |



(A7) 
 تست ی ا ا سس

 1 ىشلاا رکو چک تودنا عصو ییاعط یدتا فو و هالي هفرا كنوق

 لاہقا هرمق نر ولت ییاعطد رکص تولد راو تب. رصف ii هدءاعط وبا رهقان

 | اھل اگ: یی هصقهدرمقف رلیدروب رو ربخاکب سهصق كماعطوب هلبا هجوتو

 | یدتاربخ لاصباءزسهک تنبنارمصفرب رازس هبارقف مش هدک دلیا لفن هش
 || ارق هدقد روپ هکسم رواوا یضار هکمعا تافاکم اکا هدیوس نماعط كنا

 ٩ یدروس نکسر دنا امد اک ام دعم ندع ىماعطزلىدىدردەئ ینافاکم كنا اندیساب

 ا یدتشدا به ندنس هفرا كنو یرلنوب رلیدتا اعد + یارصد یجدارعف

 ۲ رژرایااعد 6 تودبا هلانما ندماعط ؛نکیا-راو رانا بچ ا هکیدروکو
 | شرابزویدلوالسخ ادهدنرق دسحا ندورگاو یدلبا قد ییوقبععرد

 | لوسرادجحتنا دهشاو هللا الا هلال نادهشا ریو اکب یا شاب بو دیا مطق

 ِ یدلوا ندنب اکا ج نرل: رطح ییش مش و فرمشم هلا مالسا تولد هللا

 || هژانحرب ندزفاب نکناهدم دنع ےب لقوا هکردبا لن جارد نی نامعا تیاکح)

 هک رارور وتک هب هناخرب تویلغاو ر دیک نوتاخر رارپ هلی رلید رو

 | رد ردراو ماعط هلو لعا هلو ناعغرو هو هتلش هنو تشود هن هداروا

 | یدید ررویرونک هزعوا مزب یب هزاسنج وبشا هاو اباببوقاپ اکب لغوا یدیا
 ندیا یساوسعد كار ندنالب هشروضح كزهغیلخ نوم أم تیاکح)

 1 هلنا لیلد لصد ی هذاک یاوعد ول نعي رد كره كنس راددروتک ینلرحرب

 || ےب یدید مرولپب ینالوا هدکبلق كنس نب نیشولاربمای هدکد ید نسروییدیا
 | یدند نسرودد ردیگالب ك ندنلک وک نس هدنلاوس واد ردهن نالوا مرولک

 ۱ یدلنا دازا تو رب 9 هب ول هدد رح بول وک هول

 ۱ رولوانوزوآی وو یلاهصو كحوک یشانگمدارپ هدتسا رذ تاتک تناکح)

 | هدفد وهوا قجار ندافج یو هلغلوا شازاب ودد رولوالعءاا للف هسیا

 | دفو زاک ندمعسو توس یار دکجوک مشاب ےن و یدق اب هز ویں ولا ها هیلا

 || یلاقص نکل ردجراخ ندتردق تمرونک هلادتعا یخد ینا رداب وط متعاقو
 || هلضف تودنا دخا هلیدم لع هضبقر تكنسهیط بوید ردنکع قعلاص

 | هتسد شنا قرەلا لاةصو یدتوط دعع" نوا كجا هلازا بوقا نس

 || بونا هسیا راو لیق ردقت هدنزوپ هلی مر وډوق ندنلافص بلا هدک دلک

 | رونحم هتماقاو تکم هدنس هناخ ءاه جاقرو یدلاق ناشنو مان ندلافص
EE EERIE IRE STEERS HEEتست یاس ےک م م  

 ( بواوا )



)۱۰۵( 

 یدقیح هتناب كس ردن مو ناجا نوک رب یرتترمضح شمش تاک )

 كند ابع قت یر رطح یاعت قح م وقاد هرلنارلددنا مدآ رفن قرف راتاو

 ار هل لعح هللا قت نمو » لئاق نم رع لاف یدعا لفك هنق ازرا

 هللا قد ص « نح وید هلا ىلع لکو ت نعو تساک ال گر نم هفژر و

 خس هوس ندناو نکا لکو هنرترمض> یاس قح هدزس میظعلا

 رو نوک حوا هترزوا كن وو ك ندنرلناب بود کیم وا هج وتم

 نوک ىج درد ۍدلوا عد یشرپ ندفرطرب هب هروک ذم باصکا هکیدلبا
 یبا ط بیس یراترمضح لات قدح موقاب تولک هرلنا ىرلار طح یلش

 اوشمافالولذ ضر الا مکل لعج یذلاوه » یلاعت لاقف یدتبا حایم هن دابع

 ین ندزکچا زکیدیا رظن مطعلا ہللا قدص « هقزر نماولکو امکان

 نتوق نککحدایدغت .نساب رق نوسفیح هسدایسفتق نالوا قداص تاغ |

 ۱ شاناحرب دادو مدآ لوا رایدتارایتخ اب رب ندنرلما هدرلنا یدد رروتک

 | یراد.وا هکعروب ندءغلحا تاغ تویعاوا ج یشر اکاو یدتیک نوئوط

 | رک ج هدناک د لواو ید روطوا هدنناب كن اک د كط یتارصنر بوی اق

 فصوەرلنا یه. هدا نالک مزال ید لواو رارلب وس ییرادرد هبط تولوا |

 كنلعو یدلوا هن اکس نوقاب هریقف لوا یارصت ببط یدردیا فوردتو |

 هروک ذم بسط یی اا اوو کک هبرک ى راکش ندعاحا هدنعب ؛دروص وید رده

 | مرولب قساود مهو مرولب نتاع مهكنس ن بوتوطیلا یدلوا یدنازوا |
 1 و و تا لطرر تب ک هب وشراح هداه هتمالت بود |

 ۱ هدک دروتک ییهروک ذم یایّشا توراو هرزوا ی سا مالع یددروتک اولح

 یدند ردوب یماود كکتلع تنیس هدم دنع مب بورپ وهربتف لوا یرلتا |
 شاوا التم هتلعو ل هوا قداص هدکتک> نسرکا تور وباوج رةق

 | دیوشراح هللا لع هنع الغ هدک دشیا یوی یار دذ ید درد هسوک رغن قرف
 1 ریس م الع یدید روتک یلثم قرق كن ابا کاک دروتک یدعس وب تک

 ۱ یدلباراضحابوروتک هلتمحوییددل ر صا بودی رک التسمم هلبا عي علرمس

 | رخ ی ایشاوب هربقف بودیا ل ام هل اجرو ملت هرم یبهروک ذم ةمطا |

 ٤ هدکردتک هلا لاج روف یدن د تا لاصدا هر سک قد لوا کاکدرو

 1 هقرا قر هیللوف هغازوا ندقازوا ود ردیب > رک اب یزوس كنا ی ای ۱

 اق اصن هدقدلوا لصاو رمقف هب هعءوص ییددلوا كياگا یدشود هنس

3: 



AED 

 SEES تن ج0 وج 2 4۳ رد 0۳

 سا رب ندر ہڈی ںورو۔ ل راک جک هک لک هش یاب دا كئيلاو 0

 تودنا هادوایخد شب رب وا تالذت ویدک و د دننرزوا كن هدرصعبو>حاو یدلا ۱

 هدهرع A دتا لکا عا عار لحر كوا دند تبا لکا دءدآ لواو

 ربما یدلیا هداقا هب هدلب ربا ب وراوو ی دید مدعا لکا عاب بیطا ندنا |
 با هدنناب كفش ی دلوا ی ولو ارم هدک روک تواک ید روکذم |ا

 ءاشب نم هد *وب هللا لضف تالذ ی دلوا رفغتسءو

 لئاسر هموق هکر ارزو ی راترضح ناسطخ ییارفهج ییا تاک )
 راو هطروع ترد مدروص ود یی راو یر هدخاب كس هم هح وز یدک ۱

 ندک دیک لئاس یدلبا اطعا یجدلوا مدیدر و هلئاس یز هطروع یدد

 راو هطروع حاق هم هحوز ىدا ادها هطروع هلبا تیس اکر ماو خا ضب رک ص

 نس كح و یدروباوج وا د راوهطروعزوتوا بويا ص مدد تبا داده |
 یدلاق هد ورا باس> یدلک هطروع زولوااکسو لدو هطروء ترد لاس

 هد هاک->ول ی كند ارتد یس هاچ نوا قج ارد هناد فن رة را ەطرو ع مديد

 هدنروصو شعا قرمق یسب رب كن هطر وک ترد یکیدرپ و هللاس كن اخ هک یداش د

 شلناروهظ ضوء د دعنوا نوعا یر ره 2

 مدرواوا هد دادغبن i O PE مهارا تیاکح )

 هرب ری دلوا تکی هالا نحر یداراو تعا جر هداروا ندارففو |[

 رویلک هعرطاخ جن یسلوا یدوهت كتيکیو دعا نالوا هدف نک دولک :

 لوا ويو مدتی نداروا ی رتددروک هب رک تاعکا یزوسوب د مدد

 یدلب وس هن جش هزس بودا تدوع هرانا هرکصو بوتیچ ی د تیکپ
 هالا توها ماراو حالا ناوج ولدا ویس توناتوا هدرلنا یدروص ود

 مارا را دید روید رددومل نوعا كس î هدرلنا یدید نک سالت وس

 ی دلا ق هم رللا مب ںواک باش لوا ہدر کر ارروہ ی رل:رضح صاوخ

 كم دص هد نرل بانک هدقدناوا لا"وس ندنا نلیصا كوب یدلوا نا سو

 مدنشودولد دوا ناعما یر سم , رییسقل زرواوود دعا فاتح سارد

 كہللا رلثا ار ز رولوا هدنس 0 هیفوص هسا رولوا قددص هدرلناو

 ےب ہدق دلوا علطم اکے هک اتفو مدید زرو درزا كر یتساوسام

 تاد لواو یدند مدلی یعبدالوا قلدص لعش ندنکیدتا سرعت یلاح ِ

 یدلوا ند هیقوص رابک



 ۱ کای نالبردنوک ق 5 ی راک لوق قد نام دا
 | رلیدلوا لانعو نور مالسالها نالوا هدننیعمو یلاو ندنراکدغا روہظ

 وشراقاکا 5 هر غار نه یرا؛رمضح لس هوا ن کا هد ر هر ول ر لوب

 بولک هزوسو یدنوق دنب رزوا كغارزءبواکش وةر نک ردا تالص یادا

 هرکدام كتو ندونو نالو هديت ار شو ودنو دل و

 نس نوا تجراکس یرلت مضح لات هللایرلتض> )م وبا یدی درر واک ||

 ۱ ند ن اات واف نعنرطا به ذمانآهدنرافدروس لاوئسندشوق و د نس#
 هدتفو کیدرب و نخ ایقاو ید د ع یخ نا ندنلق لر: وم یز ح ن

 || نیما ماركلا كئايلوا ةءرع نزلا انع بهذا الا ی دابا روھ ط هب رس

 | قیاور لصاشم راک مزب هک رلرروہ یراتر طح ییفان ماما تیاکح )

 || هرمس هلا سدق یسبع حش فور ءء4 ما ییا راته ینایر فراعرببک رحش هل |
 نوکرپ هلا راشم حش هکر د شاوا رعوعس* م دنفح یرلت رطح هپ انعفنو

 ]| رایدروب مرولکاکس هرکص ندو دنا هه ون بواکتسار هتروع هش افر
 1 یهیضقوو ید ءا نیر زت ینسودنک ب واوا رورسم هدک دتنایو تروع

 a اشعلا دعب نعل هد دوعوم تقو رلیدتا چت ران دیشدلا نوک

 || هن تولید زا تعک ر کیا هدارواو بوراو هزم كتروع یرلتر عح

 ۱ دوصعم هدو دروص ولد نسروم درک نوه تروع یدفیح هرشط |

 1 نده هللا حورخ بععرد ندلاح ښا داوا نولاخر دروس یدلوا تاب

 لوا یرلترمض> حش یدلوا هرففتسمو هباتو قدصت ییکلمام عیج هرکص
 نکدو سیا هدصع یاعط نوکود تودنا جوز هن رپ نداره یتوتاخ

 ےطات ہرزوا ی ها یدلیا هیش یسعاشلو ا هداه م ادا نوا هدیصء |
 هلا نوتاخ نالوا هان یسللاو كن هدلب لوا هکر کم رایدتا راضحا بودا |
 ی دید یدک تروع هنالف بوراو هاو یر شعاردا ترشاعم |

 یدتا هر ول هاو یا هدک دد نسروید وس هن نس بودا داع سا لاو

 طءرلب دا رمضاح بولان دعلو ندعاعط هدیصعو رلیدت | موز هرعدر یاو

 بارش هستش ینا ودر وچ وا قو لاو ی دید قو ما دا هدر هدیصع

 كروع هردو هل وس مالس یش ندش وروتوکیرجوب دنسمد | تورامفیح

 ٩ ییبداوا مادا هدرک هعلو ۳0 مدلوا رور RESEN یهدنلوا وز

 | مدعا لاسرا نوعا نکا مادا ینالوا هدر هنسشو ندعي ماوا عوعسم



 تواوا بنات هل رم یا و REE < 27 دا یول یسهحوز

 یدلىا نیع هرزوا كم ا عوجر ه د واو درب |

 ندنیطاص ناوخا هکررروس یرلترض> هللا هجر ی. ماها تباکح ً
 الا هب هک امد نیس نوکوب بودا نضع چا فاول ا داکب ی

 یکیا مدراو مدیا هدعطوهرب بی رق هل یا دلوا نارا نو مدد 13 :
 یدلکیراداب» رکص ندتعاسر مدناهدنسارا كنسکیا كند روا نالسراددع

 هدلحم قازواندن و بوغار یتا ندنرغا هدکد روک ؛ یدروت؟ , ج هب زعاو

 ج ههط5 درعا د كلا یدک نالسرا نال وا یرهدا او « هات :

 هلج ههرزوا ےب بودا دج صوبو آی ییا دورا نہا وواو ۰

 یجددسا ید یدل عن یا لیلا ںوک وا نالدراتلکرایدتا 1

 | لر هبوروشاوبساوپ و ید ةلاق یکک راهدءب راددلوالرمالصا بوروطوا |

 | یدن اررپ رر هن ر: دلاوویدااندرپ یراقداوا هلی ف ط)یرلب روا ویداک
 تی نالوا هنمایلوا كن راترمضح یادو هزاعسقح و یراتربذح ییفاد |

 ررروم ردندیهاا فطا ٠

 او هنهش بودا دص نتراب ز كشر تعاجر ندامقف تباکح ) |
  نادوقوا نآ رق مش yT ةا اکا بولوا ماما حشو |

 هب 0 هک E ی دل وا ریغتم ی e هش ندتهحو رود دبا |

 لسغ هدرعس تفو یدحاا توا ماج ندرب هده كامقف هدرافدراو

 هی وص هللا عضو هن را نک كن هردرب ییراباوا ب وج نوجا كا |(
 هداوه یدروطوا هن ررزوا كن رل باوا تولک نال رار هدر لک در ڪڪ |

 راحود هتد كن هروک ذم یاهشف ند داوا ق وغوص دیدش تاغ |

 تولوط ن د:عال و گر ال یاسر او تولک هدوداوا ی واعم لڪ یرلفدلوا

 رزس هی اه ههو یدد یدا یگدعد هلوا ضرعتم همررفاسه اک ن

 رکسردبا فوخ ندد سا ندرکشداوا لوغشم هلبا حالصا یرک رهاظ |

 ردا فوخ ندزب نالسرا ند یشدلوا لوغسثم هل بحالصا كرما ز |

 مور ر ارب هلا نیساس هدارظرب یرلترمضح ینالوفا سوبا تیاکح ) |[

asاب سس ار رک هزاو نکا هدر  ESN 
 ه دننل ی 4 و ال ٤



 هدک دد یداوا لص تم هچضع تامارک و و مول ەدەدذأ|و دلم دم دآ وب

 كن راترمضح هاش لج یادت هللاو میشن )غوا من یا بویلغا عش

 هء اقا ھه :ءاعء لایت الفیدسا تافو مدا ن ال ندلادبا اکی رد_یلعف

 لاح مدیا لاثتما « ما مفیداوا روم اه والذم یلاثتما كعادخ هد یدلئید

 هک رارروب یراترمض> فان ماما ید د مسالو صح نوګ ! م: ك ماقم و هک وب

 هک دم لرد ی رلا نلیع مس هسنفب رمشمسا تلطافو ل-یلج حو

 ردندنباحصا كني رل رع > لاطبلاییا ند رک حس

 نادر نات ارت نم هجر کل لو ی
 جن یترب یرلترضح لات قدح اک هنب رر سے باج نوکرت یدنا

 یح مک بلح ید درو کس نم ردا هر >ا قید تب :اراثا يکسسقن ۵ 39 <|

 2 اک مدت تب تدابعردف هءاشحا نوهیح ھەتا ج یرلترمصح

 ندنرمش او لنعخ ندکصب و كنس هح وز قخنا یدروب تدوع

 كن رجا یس ه-جوز ۰ دکح دک هوا ید! شلوا بلعلا لوغ-ٌسم

 ء رک تاد ندا مادا بودا ا تُ هدقدروص ولد هدهر

 مانا ا هلترو صوت و یدید مدا اح نا كت رجا ندبغدلوا

 زاغو ردبا تداب .ع نوعیح هر هنابح نوک ره یرلتمضح باب>بودارو رم

 ند-هدلوا کا ندیا راحجسا ب دعقدروص ین ترحا یوناخو رالبق

 ندنهمج یکیدتا رو رم تفو لیخ ا رد مروبیدب دا ایح هدنرجا لاس ا

 هس هوا یکسقت دوخاب تبا بلط رجا ندا راه" نس یس هجوز

 یتداع هن بودا دعو هنس هحوز هرزوا تا بلط م اد هلا راجا

 ندنس هجوز هل زمیماشخا كروک لوا یدلوا E هل داسع هلهجو

 یاخد قاحوا ندع اخ. هکندروک یک یدل ار ۶۱ تدوع كردا فوخ

 رشلتسمو لاج رد تیاف یسهجوزو شلروق یسهرف ماعطو رویعیچ

 || یدردنوک یکترجاندیا راعتسا نس هکیدد هن رار طح ببی>و شلوا
 هکنوساوا ییولعمو نس شلاح تولوادح هدالع هل وس هح اکی یسعدآو

 بیطونیعلار رق 9 ادعا رخ أن ندر« عالو خو دوخاب ندزملګ ینرخا كنار

 هنب رار طح یم بیبحبوبد یدلیارپسخ ع البا ود نوساوا سقلا
 هنس هجوز بوږلع | یرلتمض> باح ی درتسوک هتک ولع هللا ن ولا
 یدید ردن دع رک ناالوا ض رالاو تاواعسا نارخ بح اص ترجاوب



 یدریو بورونک ًاکبو یداوا لصاو هرب يکردستا یتع ربع لوا هرکص

 دمع صطقن بوة. ندنواخ نوا ٽو مش ردي ليف بوغیص یگ الوقو
 كج هدبادر ساو توق كمدآ ندبا دمع قن لوا دوخاب ردیغدنا

 نوک قرف 9 تو دنا و دناکیو یډیدر د درا بلط نوعا كنا یتا ہیط

 كمعا هر ندرب ناه بودا یحردت هدک دعا دارم تولخ لکا ال

 یدىد هھک ده رط ول در نوع ۱ ا “هن رزوا كلا عوج بلک هک ردمزال

 یدتیک بویلبا ارت قو
 هل مات ناوها ںوعح ندنرمش دسز نوکر یهر ندنع خویش تیاک۔ح )

 یدیاراویدب سحر هد ناو ید نیک یرغوط داد طال رک لجحاس نالوایورعء

 ولد هلا دغ ا ندرلم ماو وش لا با صدا ها مک یرالو ن راد

 ال اتما ه یا كيم کد رک ید صا هند ر چلا راه م حش

 هدنسشاولد قج هلوا هی داره ندنوب ا كنه بودیا ذخا ندراشماق
 یراک دید مک اشسرلدنک را رب ب ویلیوس یسرب دن قحا یدتا بخت

 رارګا تارکسمو بو دبا هتيم لکا روکذم موفرابدتیکر دق هنس هل كموق
 شنع موق لوا هدنرلقدراو هیاروا رلنوب یدیا رازاعب ردن موصو تالصو

 وش هنیدنرع حش یدبا راردبا تات بولاح زاس هللا ومنو بعاوسوئو

 ۳ دی هیدید نوساکر غاحاکب یدآرا تخا ولب یبنوزوا نالاچ لبط
 رب هلبا دن رعو یدنآ یوا لیبط ندنزاغوب هدک دید ےشلا بجا

 و هلا شافوش هن دب مه هد دروطهدنرو لڪ یدلک هنا لش

 ER ایسا عرش دح بودا ترض داوا یدید تبا ترمض

 رلیداوا غلاب هنراسنک زکد یتح بودبا معاون دیروب هدزکو اهمد ا لوا جش

 لصفو رها نالا لغ ید یسودنک بوة درع ییاولا هل جر لوا حش |

 قارعل ۱ كغ یجدلوا یدلبا فی روت کا رونلا تسدبا لصاو روئلوا لسع |[

 ملسهاو فدرعت ید ینا رونلیق هلمحون زاغ هدعب بودیا لع هلمجو |
 ج هالصلا دعب رایدتنا ادا یرمظ تالص هللا مدقت هتم اما حش بویلبا ||

 هدک : دید مدعت هل حر لوا هلا عضو هن رزوا كل رحم نس هدا” بوعلاق

 در هورو هدنرزوا كوص هلا عضو هنرزوا كزهدامم ییرلفااو یدقلاق 2

 هاتر مح او هاتیبص هاو بودا تاق | هح د صیداوا بناغندزوک و یدتک |!

 ید لوا لصاح یشرب هل وقموب اک مرار ورتل هس ردق وش ها كس |
yr م دا سو ی سس 



 القا

 ۱ ندتنسارو هد یدک زاد هر وو مدتنک ندنس هقرا بود ۱

 اا رک یداوا لسخاد ہر ر نولوا لصاو هب هب رقرب مدنا ردک تویلرا

 بوروط هدنفرط یشاب كنصد مع لوا یدیاراومدآ هنسخرب هد رسم لوا

 غا اعا ی هرف لوا ن یدلشاب هکمر د اکا هللا یماصط کرد رونک

 بو دا تدود هد جم“ هدعب مدنب زک ردق تعاسرب بوفیچ ند ده نوا
 لاوس هلیلع ود یدک ه هررمشب مدهروک هداروا نیراترمضح قا رشا

 حسرف قرق مدد ردلزیم ردفندا دی نداروب یدید یدتیک هدادغب مدلبا

 ناو هلل ابا تواوا نا هک د | هدف واوا یدید ردآ وب تالنوک شد د

 مدل ادعا كج هرو درک بک ردا مکیدتا رسد وب نوعجار هيلا |[

 هعج كل هلک لیلع مدد مهدیک بوت رولالجار یهفاسم ردءلواو قو |8

 یسنر امدنلکا هد وک لوا هتعهر ید در واک هننروط وا هداروب رد هنلوک

 TENE ماعط هضا س لوا هش بواک یرلترمهح یناخ تل عج

 ۱ شک رارا هلا تس نددادغد مد اون رصذ باب هدو دوا عرافندلکا

 قاحرش یدید هلا در هدادش هن یو یدلاق هدعاب م زدور ند هعج

 مدد مدنا ا طخ ید د كداک رار هلعب نوه بوقاب هلروص نعراظاکب

 هدرمگی ددا ترف هدادفب ددو ردق هتفو ماشخا یدد یرو قلاق
 | یاثما كنو تیک هداه مدرپو ربخ یم هلع یدید رد هدفرط ه تالش كنس

 | تود اه وت هنن رل رمح لحورع یادت هلا ید ن یدد ها در یشدا
 یدد م هدنرزوا كلا الاعو مدت اراتخا یحاشم توک

 یادت ی هکر ونلوا لفن مالکرب هدانعم وش ندنسار لج تاکح)

 | قحهرزوا كمع لکا یشر ردق هنوک قرق بواوا لخاد هئولخ «هکولس

 ۱ مدتا 0 هد ولح ه> دان ده ی رک: م دتا دمع لرل ترض > ىلا دت |[

 مدا وا لصد مددیح ناول ندنعدلوا دتشم تءاغد مرورضو هاو نکل

 قح هکیدا رد بودنا نګ قو ر هدقاقوسو مداوب هدقوس یمودنک مع

 لطر رو ےل شارا نارپ لطررو كعأ صاخ لطر رب ندنرلترضح یا |ا
 لاششسا هدمندزوک هلنروص وب tS یدیاررک لرهبد هل وو مرسا اولح

 هرچا و تک یا وس تن اکو رک ید ندا 2 لواو مدتا

 هجاب رب ن هک و لاحرو دانم زب رغ تاومشردوب ردایقت مداوب هللاو

 ناس مدید رویم وب تولوا لصاح اکی هسدا لوا ماف هکا یروق
 [ سو یتخم قد 327
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 قرفتم هی و امد الب ییع هم نداروآ هدننح یس اوا ربخ مدر و ربخ

 نیعجحا هللا مچ ررلیداوا
 | مدروک م الغرب هدهرمص) هک راررو- یرلترمضح صاوخ میهارا تیاکح)

  ردراوی معحوا كنا ردیا ار شا يک هلی وع یالغو تودنا اد لالد

 | یسصچواو رتا ماعط هدرزدنوک یسعکیاو موواوش وا هک یسبرب

 نس نب هسم الغ هک رد ےھارہا یدی ارردزط:ا ےلکد "یرش نا بلوا مزال
 هل سید مع كنا ل هسا اتش مهار مدد مدو دا نط فراع

 یسام كعالفو هعدایردن دیفراع مال هکمدلس یدبد نسزاوا وهم

 | ردن وع مالغ وبار زرو ك هسا رر و هن نس مدروصوید ردرادقع

 نوعا لاطر كنس براب هدعسعنودتک نودنا میل هعباب نم یدید

 آیین مهار ال بودی تاسف ااکب مالغ همگی دید مدعادازا یمالغو ن
 نوا دازا ندرانهدنرخ | نیس یرلترمطح یاعت هللا دعا دازآ هدایند
 یدلواتاغ تولد

 کد دل 2 هد داده کارد تودآ لفت یار نداع لها تاکح)

 | مدردبشیا هدنفح كلاود موس نت ارمضح مارک هفوص هکیدیاراو رحاترپ

 هرلنا ییاامعیجو رویلرا ندن رانا كمهپلا راشم "«رعا هکم دروک هرکص

 نکناهرزواتوادعو ضا ده ورک ل وا نس تودنا لاوس اکا شعاا قافنا

 مکیدیا نطو مو مب ناشو لاح هدباب ود هدناوح مدد یدلوا اک

 نیزاسغ ه-هج نوکر نب بول شاب هلتنمدید شاصناب یدید شاک دیسک |
 سک2۰ نددکسم یر رخ تا ةو دروک مدة ند ەماح تولیق

 هجر نالوا فوصوع هلا دهزوش هله م او همت دنا E ا :

وگ ومدقار یلابود شام هروط هدعماح ۹ تا رظد 1
 3 روی دیک هب هر عهر

 تالمه زر بودم کد یمن هک: دروک مدشود هنس هفرا ولد

 نداروامدیدرورلا كتا صاخهک قاب هدهاز وشم ل يسع سن یدااتعاصاخ :

 داد نح ی ظرغ ےب ہد کید روکی وب یدلا ناب رپ لمر در بو دیک هنناکد یت اک
 ,رعسن یدل ا ج ذولا تال مه ردر بوراو هتناک د یجاولح نداروا ی دلوا

 نداروا مدد ملوا ادج ندا كلوب ردق هه دبا لکا بوروطوا ات هللاو
 لح هدا لکا هدنراذکو ص ه یک قیحآ هدا ره رهاط یدعیح هار

EREY 
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 بودا ناصما سن ردو هارو نس ها ردشعا مارک قاوخدهیارول

 ندآبولد بس هل وا لحاد هی هی هک رسا یدلوآرهاط تاب 99 روت

 نا لوا جاد رول دم رژ روطوا هدناف رع قدقفح هن هقف وو قارا

 هن زو ك کر هو یدشاوا م رگ هلا بوث کا هدنرزواو ندا هل

 كن رثترمضح صاوخ مهار او یداکهزفاب مار هک ات یدارازآ ییسر ا وک بو

 0 سا دیعاب ربخ هل یراترمضح ےھارا یدلیا لفت ندنشاب بونا هش رزوا

 مل وق تنيلاعلابر یییدلوادبع كس ید ن تاه یھ هد رلود روح

 هدنراقد روس ر ورح هر یداوا هن کس یرلترمضح صاوخ مهارا هدک دید

 یلاحهدش .یدلک هلداقر ندنز هد اق حا هباروا مدروطوا و روح مه داوا ن

 مدلوا لخاد ھی هکم یک مرگ هک ابو 1 مدرک واو مالسا لها نودا س

Eدر قالی قدس مرو  
 مد ]وا ن السد لالالا ق یداوا لدم هدمدنع ےب بععرد هسا اراو

 | مهارایدید مرارایسر دنوک نوت ن کو مدرک هعارح ابو دیا لغو

 | هدننارصن كءداوهک تبارظن دعاحا بور وب تافتلااکب یرلترمضح صاوخ

 یدید یدتا تی اده هم السا هلا تاو ی و ۳92 كن دص نالوا

 یاعت ھا هجریدلات و هدانا ارفف بواوا قور لدار هدا

 هدضرا هج وهدي دم تدم هک رارروب یرل ڈر مط > فیفخ ن هللا دبع تاکح)

 لر یرفسو تحایس تام مدتی اوزرایتاق الم ۷ دب بودا تح ایس

 | كن ارطح ماظع هیفوص بوراو هتس ہد-اب سرا رعط صا ںوہا

 || هدنرکواوررروطوا تعاجر ندع اشم ۾ هدروک مدلوا لحاف هود

 رهزال!ولاودزعمییایا نسل او | رایدنا رفت زوهطرلتا شوق ماعطكح هج

 رل درس وک ر اک, بول جا هدیع؛دلوا عراف بولا تسد ای دا ندرل تا ناي نا

 قدلواقرفتم لک الا دد مدا لکا ندماعط یراکدب توروطوا هل ارلا هدر

 ییرلترمضح سو هيلع هللا لص هللا لوسر هدعاتم مشمراو هب وش وای
 اجر رلتسسا او كسفد دلوا ردبا بلطكنتس فیقخ نبا ا مدروک

 مس دنر بد روب ندسددرلنا نشو ردرلتود هد هد اب و تاود كکی دا

 اکب ندرانا نجما یدعا هبلاطم یکمرپ و ربخ هموق لوا یا ژر مکیدروک

 دعس یان نسا واح مد: کا ت ءار: زدنوک یدک تدیهو راقو

 هدب یدىدرو وربخ ه-موڌ کد روک هداب ور هلن .دعاب تولوا لیا ةماکی
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 حس ات حس سا

 هنن تبا خب یمن ن دن نس مدعا تب معد ی دید ی 5 دعا تان دکعا

 ردنوتلا ه-کعدروک یدرب و اکر بولا شاطر ن در بولد ks س

 نا هدلاح مغیدلوا سس" هلا قارف كنا نو یدک یدععج مالغو

 مالغ لوا 5 تاه ۔ھ رایدید درا ۳ یساج : مدراو همر و وو هرکص

 و لعد هرلنا یرلتءارک کیدروکو ید ۳ شافدروبق سات بن شعا رون

 FER و ه هللا ڪون ۴ ہدلوا با ناد ءوس E 3 اکب

 دی هسکک هدنقو یکیدشا دار رفس یرلترمضح صاوتا مهار تاکح )
 هکرید دوسالا دعاح یدردیکرولا ین اقوص نامه یدبا نایوسو نریدلب

 بولا ییافوص قدرروطوا و د لمد هل رل رڪ > صاوطتا مهاربا نوک رب

 هدربشلدراو هب هيس داق م د شود ےس هورا تواوا مات یا هل ید: رول

 ناد مدفیج رار هلا 2 یدیس اب یدید یسروتدیک هب هر و ا ګ

 ها ءا نا هد یدبد مرویدیا دا رص كل هب 1 اعد هاش نا ی

 هدزوب ° ددرو رح ماا زارپ هنب رزوا كنو مديد مردیک هر ههر کم که اعر

 قح هدنډم لوا ی داوآ قیفر هه رب ن وکر رارب هلمزب تب پاییز

e Eصاو> میهارب | ول ری دیش <| و د” و ۱۵۱  

 Se مالغا هم ال مديد EEE زاغ مالعو بور داب 0

 هدفدروس ۳ a= کو نسرویلبک زات مج هکی داوا ۳۲

 کد یدتا لاو وید و )س نسردق وب میبسانم الص مب حشا

 3 صد ا ساواک هدا دروص ولد نس هن نس هګر و باوجود

 تداع بوک ا قد دص هدنساوعد وب تا یدتا ء | کحاکب هرزوالک و لاح

 مدع ج هاا ورپ ن اوا دوجوم ىش هعتشد لالا ضد دویم ترهح

 صاوح مهار ن داروا ی دد مر دا ن اھا یر طاخو ررک هدرلارون

 یدد ن وسلوا رار, هلو هع وط اکو و یدیرول بولاق یران رطح

 یرلدرضح مهارا قدلوا لصاو هد ص نا کا یدردیکرارب هلمزب

 هبینارصت توروطواهرکصذ دک دتا رهط هلدا وص تورافیح ى“ هسالا

 داب هدک دید ردع ساد ع معما داوا یدتا لاوس ودد ردن كعما

 داما لس یرلذرضح یاعا قح رد مرح عل هکم ریاهد یسارو جا

 ( هیارو )



) ٩۰ ( 

 نوناص مالغرب نوګا تمدخ هکندددب ز نر دخاولا د.ت تباکح )

 ىل دیک روف اهلاحلعو مدم هٍول هده هناخ یی الغ هدق لوا هک مدلا

 صالخا هرو ۵ دنرژوآ اک, و یداک مالغ هد داوا حابص یدا ولافو

 وکر هاکسنم یدیسا مدد لداوب هدهر ینو یدریو مهردرپ شال وا شقن

 باغ دهک رهویدید هع ابلطهدرا دک ییهکردقوش مررپ و مهردر یک كلوب

 مراوئمود نوکرب یدیارر و بوروتک ےھردرپ اکب هلمحواوا جابصو رواوا

 نفک نعد قلشاہ هکارز هلا عج یکمالغ نس دحاولا دعا بولک اکب

 نس بولوا موه ندنرازو-و كه راها رابدید رویدیا قلی وص
 اعلا تالص دید دعکلوا مدد مردن هظفاحم د-هآ ون ینان نکندیک

 تراشا نوهیح نداروایدلیحا یدلبا تراشا هی ومش لدیلکو یدقلاق مالغ

 هلا تراشا كل ذک ید یراوق خج واو کا یدناسق هن هدکدتبا
 تولوا میاناکا هدن هدق دقرح هیهرسشط مدردنارظد اکا ی یدابقو بوحآ

 یادا ردق هنتقو ىزا حایص بواوا لصاو هلعترپ مدتیک ندنس هقرا

 هد دیدرب و رجا كمرغص دیس توریدلاق یشاب هدعبو یدلبا تالص

 كلا ن یدب وو هندیج بولاو یدنشود مهرد رپ ها رزوا ندا

 یکیا بولا تسدبا مدعلاق یدلک تشهد اکب ندنااح بولوا راع ہدنرعا

 قح ند هرطاخ ندا روطخ هم رطاخ هده مالغو مدلی زا کم تعكر

 هکاکعا دازا یم الغو م دا هب وت و رافغتسا هن رلترضح یلاعت

 شغیک هکمدروک مدلقوب هدر ینیدلوا یالغ هدب مدلیا دصقو مرع
 هرزوا بهشا سر قلارا لوا م دنا یغیدلوا یسهرب كلغ لوان

 نسروب روطوا نوت هدارون دحا ول ادیع تودنارومط مدارب ساوا راوس

 مدا لقد یکندلک هراروا بوشود هس هقراو یتنیفیک كمالغ اکا یدید

 ی دند نسمرولب زر ها سعد و لات یسارا ك هدلب ها كن یزوس نس

 هی ندارو نس نکل رداوب کل هنس یا ماگ هپ یراوس عرس مدد ےب

 مالع هنن هدقدلوا ده کاتو یدیدر واک هبارولاکس دهک و هن مالغ

 هلب ول هردصا دنوب تیالک ایدیسا یدروتک ماعطر ار هدشناب تودناروهظ

 ندلا هرکص ب واوا عاقردق هرعت هنب مالغمدب یاعط یدید هملشیا شوا
 هوطخ ج اقر بو دبا ملکت هليا م الک رب مگیدم ه دنا ےھد ےب و یدتوط

 دازا ب نس یدیسان مدلوب هدنک وا كس وم كام ۳ ودنک هدک دب روب



( ۰14 ) 
 تست ی تن ساعات سهام سس کا مو ان و نت

 ۱ یدید ردنفوماما هدنف مد لوا معوا عب مدتا لاوس قبرا سه> قرتدت

 ندعشمد ناتسعا نوکر ۸ رخ دیس كن رل رطح یدرکلایلع جو

 ماعطایرانا بودا ےظات عاعس هدنل زنم نوا ارقفهب دست مان ندلا ردب

 بو دا با ۳ هیعطاو لاو EE بولد ةعاط واو” هدک دید تا

 ےش هدنرلف دلوا عج هدنبس ا كن دلاردب رلنآ یدلبا توعد نارد

 ید روک یر هلک رکشرا دقهرب هدنرزوا كل هفص بولک جد یدرطلا ىلع

 یدید تیااعفلا هنعا كضوح یس هلج كن را هلکرکشوب هام بحاصو

 ندّصوح لوا ۳ یدنآ هنا كضوح یس هلج ال اثتما هی یا یجداوا

 ماعط لک او عاعس ردق هم اشخاورلب دا قب رشرکش ردق هک دیک ان

 ندضوح یب را هلکرکش هلّربم بحاص محشرلبدنیک بولیغاط هدعب بودیا

 فات چیه ندرکش بولوا اس یس هلج دقدراقیجیتدلواو یدید رایج
 تی ندراوب هداه نس یراترض> یدرکلا ىلع هدءد یدیا ششوا

 یا تكهش ها بحاص ید. د لک ەن هرکصادن وک حواو هل دہاک یی و ہو

 نودا كرابهتتو كل هدئل زم یعشو نولد یک هنن رزوا یب وق هلمجو

 هنس هاو یدربو مالس بولک تسار هداوب هّخُس نوک ینکبآیدتیک
 هکندقایو ید رک هورګا بوحاو تواوت ل دیلک لاح لع سو هدک داک

 شا را-هیح بوو ا علقندنرب یسد رک | كن راش اط ریسود كل رم

 عاف ۳ ۱۳۳ ITE E نوڪ من نس یدیحاب توراو هکش تبععرد

 ییارعف هک وب كاس نسر د مدیح لحر نس 1 دارا هدک دید كرلبا

 ندم ردپ ےب لیمو ی دیساب هجن د نس ردیا تفایض ه دنرزوامارحماخر

 ندنابتسدل ارد نودا لا فنار ھه ظا هدک دید یدلاق ثاربم ندعدحو

 لاحیات تویلوا هدوم یراوطا كيش ندلاردب هده یدر وب رو یدلآ

 هعددرب مدقا ندنول هدک دابا راکفا قرص هعلاطااب دج هلوا هلا هقشاکم

 نایب هدتفولوآ هدک داک هن رظاخ یکیدردتا ره یی رلشاط كن سهناخ

 نکرب و ریخاکی رکن دانهن هدنس هود كنماخر كلف مب هلرب رضا لع

 نسروب دا لاوس نوڪ ردقو تیعرب هدعسود دل دنا مب هدرلنا ی درد

 زکه سیا شا لصفو یدک مزال زکمرب وربخ ییتیفیک كنااکی هدنراک دید
 قدت اص رب نیرلشاط كنس هد ک دلبا نیهان ین هلع وند میا هذخاژ« یزس
 52 شیوا د بولاندنراش ا ظا این یراشاط وہا ید: هشود هک هناشو

 كو رلد

 حسی



CA) 

 یک دتازفا هور عانا كنار ا وق هر و باوج هدنتروضراکنا
 نتسورگانا ا هب ی اه ساق اه تم ؟ لوا هدنرلک دانا تدوعود یدیاگ دام

 قواط e اکس را كح و هدنل |اوسوبد یک دعیا تاور نسب

 یرلت رمضح فا ماما یدید ی رولت اص _ هدداو وس نالوا عب

 تويغا لوق یرالقع مارک یراکنا ه هسوک لوا دش ماما هکررروب
 لصاعشا هلوهم لواو رد وحما یکدشا لعن دمو نایلوا علا یرلمهد

 لء یتم ارک و ردوالثم یس هنامرس كثب راک وا یز هر امرس هدلع

 یدتا داره كعد رد رک یس هامرس كنب زات هود یس هیامرس كرلندبا

 ند هسفثرهاوح لءء] قما رک هکلب ر دله اتو لث ول كەش ماما

 یلدا ندرت رقاب یس هب امرمس كتم ارکرکنمو ردیلاغو عفرو یلعاوزپرع

 رد رغصاو رعحاو
 قسسهد 5 ر رروب هدنر هلاسر ىرلار عح ندلا نص ج تب اکح)

 هدن ره اظ مدروک قرات مضح یدرکلا ىلع حش نر شه هدنرم-ش

 یکردبا مکح هنکولع كلام هقشهد لها نکل یدیاراو هبذجو هلو هحرکا
 تعاتس مکیدرک بوراو هفت د نکا ه دوش حوا نوا ی یدیا ردیام <

 روک هفرط ند” صاعشرپ مدروطوا بولوا لخاد هدم

 ردا قش یم اح هحاتس شوک عطعم دا هس هقرا لو یشابو

 كنسەر وصوم كنب رلترضح یلازغ ماماهکات یدرک هب ور ګا ندنو ريچ باب
 یع!حاع دنرالاو یدنازوا لا کیا اکو یداک هلع میدروطوا مب هد

 ورغ و-ط هفرا بودا فوخ ندنا نو ی ید | ولوطالا

 مب هدنبهع ك یدټیک ید ي بون اارز رر ۵ رط ےب یرلاملا م دال یکح

 نیدلا مج یسیاط كم هدلاو ید ام داربتعه هکددلک ىلقصلا مسامل او هاب

 یدارب ار هلا مساملا وا یداوا یدز دبا: نمد رد هدر ورک هیت

 کی ورلیدتن بحل قوجكي مدا لقنهرلنا نس هلماعم كت درکلا ی ع میش

 رواوا یظع ناش نوعا كت هک تراشب اکس ناعوا مزبیا
 کسر د یدرکلا لع 6او رد طو كماش مدا ناالک هکنان كنس و ارز

 نداروازا د ٫د هدا هنس هقشډ یب هلما هم ون هک رولواردانو نجر تفاض

 مب مدلیا ست ییتسدو مالتس بولوپ یتا هدن دنع نوری ج بانو مد اق

 سلا یدیس ندناو یداا تشاشب راهظا بود:ارظل كر هلوک همزوب



(1. 

 هدتفو لوا یدد نوسا هتاما هرزوا ند نالوا ولیکوس هئسو دننک نس

 ا ییعاجر ندعایکا هوجو هتناب كناو یدلوا عقاو م السا تح دېلو

 ردو هر هدلب ا هلوا ف د اصع ادا ندمالسا دالب توشوق

 تمالس بوری و دغاک و بک مو ق همس لواو ممتا هنت یی رلمروتوک

 مز لح یکج دیک کلا مدلبا شرا بس وند تبار رحم اکب ییاوصو هللا

 فقونم هنوکرکسیتدوع كرر ومأم هلغلوا هذاسم تالنوک ترد هرب زعل دلوا

 رلیدتا لتف یروک ذم بسم هدقب رط یاننارلیداک هیچ نوک یش! نکیا

 هد دروص ندرلنا نیس كن رلتدوع تدرس بودا فوخ تیاغب قید
 قدلوا لصاو هپ ولطم لازم هدنعاس نمیدتا تقرافم ندننا كنس

 رلبدرپ و باوجود ردیمابا لرغدوع مب نوک تردول

 هبارع یاعت هلأ لس ق مودرپ ندنع "یی اها هک زد یعش ماما تاکح )

 یدشود بولوا لاله یراج كند رب ندنرا عا یدا راشمقیج

 دا رم نسا وا ار ارپ جد كمدا لوا هدنرافد لاق ندلح یرتقدلوا موق

 لوا قګ ارلیدتبا داره كمر دننه رب ن دناود نالوا« دنرلنا تودیا

 نت تراب ہرک ص دتالص یادا تولا تسد او یدقلاق نویعآ لوق مدآ
 نس مدقیح هدلاح مخی داوا: بااط هکاضر كنسو ده اع هدکلیس كنس

 مب ن دن نی نسردبا تعب قاخ نالوا ه دژربفو نسردباایحا اتوم
 هدقدروا هراج بوقلاق هرکصو یدید مرد بلط یکلکعت ا تعب یراج

 روک ذع لحر یدکلیس یب راقلوقو یدعلاق هغانا بواب ریدراچ لاحرد

 هن هدق داوا لصاو هس افور نوت هت رزواو ت وروا ین رکا كراج

 زات ندنرانرضح لاعت قح یکعا احا یی راج رلدروص ود كدا

 نکا زوئلوا عیب هد هسانک یراج لوا نب ۍراترتضح یعش یدد مدنبا
 زن یر ندرل:دیا عاتسا ی هصقو ندر رمح یعش یدد مدروک

 یا هدک ن لبا تاور نناعوم ٣ ندیمعش هاو ثموق هدقدراو هنس هلحم

 اتفا هب هش ماما نس یرولب رد راج تولا دعب حه بودیا بیذکت

 هتنان تنیمش بولا یب رح بود رباز هلسمزپ قا اق نسرویدیا
 اکب نس و رعایا اب هش رلت رم ضخ یعسش ماما لج ر لوا راب دلک
 ود ی دتوا تف و ٥ د کک در د ا تاور صور هل وش

 ( راکنا )



( ۹۱ 

 ادا اما كن هی لوا بولوا لخاد هبهرونم *هندمو مديد نکیدیک

 ده روهطرلهیفر ۵۵ سا تودنا ور هر داع س لرد هب یدىد رلدد یک

 هدا ور 9 دو آوا لل را مدوب وا هدارواو مدلبا تان هکعا یو رس

 احهثع هللا یطر رعو ركب اباو یتیرلرمضح تو هيلع یلاعت هللا یلص ین

 هدقدروب لجرا اذه هللا لوران یراترمضح رکب ولا مدروک یتنارضح

 یب تووط ندهد و رایدروم نسافولاوا نس اک م دید رد ساتیعلاوا

 ]3 او م رلع.هر و لوع] مدنلکا نوک هرکس هد N یدرود عصو همارح زی ۶

 رای دلکبودیا رو ه هلی
 لها هکیدد تو دالس یتعالسا بلس یر ك دنسلاها مود تیاکح (

 دو تو دنا رسا ی اسم رفن نوا ندرلنا 1 یدیا راردا |رغ اعاد هزت مالسا

 | قرهلوالک وم ھخ کنون نحو مد لکو اطاق رر هر کصا دک دک دنا دان و

 تالص یادا یز ن دزرمسا هکمذروک ن وکو مدیا روت مار

 یدیدرر و نوتلاراکب هد الص تفوره کد لاوس نوما رویدیا

 قورا نکلردقو یدوجوم مدروصوبد یراو ی ها دوجود ه دنناب

 فوفو هتعگ العن یدید ررب و نوتلارب اکب ورورواهر یدهدق دلو |عراف
 همدا لوا ندمادخ اب وک بودیا سالت یراهسبلا لیدبت نوک یسنربا نوا

 كمر و نولار اکب هد دڵو رهط تو مد هنتاي یکم نالوا لکوم

 بودا تراشا هلعرلعمرب اکا هدک دتا تراشا ی عورش هزاع هرزوا

 ندزاعو یدد مدر و من تو دنا تراشا هل شاب مدد مرسا نوتا یا

 ۱ یرا۶ ید 5۹ 1 یدرو نوا یا کر ت وروا هضرا ن ندید هدقدلوا عراف

 هدک دنا تراشا هداتفو
 ناصمت نكن ودا رس د ۵عدد ول

 تباحا هاب هم 11
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 54 دا شد ندر هرزوا ق قالاس هحو تا دعا نود تراشا هلا

 ادا OEE یا مد د سا نوتلا نوا هد دو یزاغ ماشخا بولا

 : یلاوحا بورغاح دعا vg نو ۶. قر بولان د_هک لوا یدلبا

 : یدتا راتحا یوحر هده: دلا رع هدعوحر فو الت دالر لأ لاوس

 سعخابو مدایا ع او هودنک نس همام لو تودیآراوس هرطاقر بغعرد

 یرلت هرم ه> یلاع قح بودا اعد ک اکی هدمکیدتا تاکرا 2 ام ۳4



 ا
 ی ی ی ا ا ا و و ت ۱ 1

 هداوا ف یوم نرود نام ردو صا بوراو هشاب كاش هد ذلوا

 ی۶! لبحر هدمد عاص مدروک هدناور هک و هد یدیسان ددعا

 ید زوج لح لوا بولک ةتما لحر هروصاا نس>رو یادنا زراو با

 غوا مب هدک دتا لق یسایور ولد یدید لبا تعاطا هک داوا زومفو ۱

 رکب ادو دنا ندغاط رار هلاناوح لوا بود اذه لق هللدجما |
 و دره ی یشآ کراس یدل زا لاکا غدانا ناق نالساءاضم
 لوا رکم قدلوا لخاد هتطاب در هدرو ده رش یدا زولک ند نح هفرا

 هدنرلک دروک نب طار هنکسشءاشاوانوک ینا یلدا تاقو ین كطادر

 نس رواؤوا هدناکموو نسڪش نساکب مدتا توس ن راد د ردواوب هتسآ

 یدیسأیو یدربو مالس کن تواک مدا رایتخا هروص)ا ن غاب راد د 1

 نوکوا یسرف مدلوا ضار هد یدید نسمردبا تماقا هد نه داع مز

 تاشو ی كدا ناب جد نس هصقو بودا اطعا هرمعق رب ی از هرات

 یسهصد كناوح لوا لدتا تماقا هنس یمرکب هدروک ذم طار هيلا وم

 || است هللا هجر یدلنا تافو تام ید ا زلم سيك یتقیدلوا هود

 یوار یدد رد رواعهد همر کم هکم ملنو مدعیح نوا ف ندطابر هد

 هداعطا هدنافو تولکا هس حوا هد ده رکد دکمه بلا اهم بت هکر رد

 هب هللا اعف یدئلوا نفد
 لسها هما نکنا نکاس هد هکم نب هک ردبا لقت یرب ندانشم تداکخ)
 هر هتک نالوا رار هدنناو یدید مدلک هلا هر دهاکس تولک یر ندنع

 هدلب افص نم هکیدید مدآ لوا یدید تبا لق هذحش یالوا عقاو اکس

 یسیرندنرلحاورلیدتا عیش ی تعاجر هد دو نوعا 2 ندشس

 یدید هلبا عیلبت مالس ندب هپ هاڪ راسو هب ام مذ ہا نصر یبحاصو

 کن كسا لوا هد داوا لحاد هد هلا کرا امنکاس لف هروئم ارث ده

 هنب دمیدقیح ندمرطاخ كا افبا تنام مالس غیلبت یکیدشا شرابس
 كمدآ لوا هدانا كج هریک همارحاهدلحم مان هفاطایذ مدقیج ندهرونم
 نب نکیدیا هظفاحم ی هلحار مب هرلمدآ نالوا هدغان یدلک همرطاخ یتناما

 هذا ید اکر دید مکج هدا تدوع نوا تیصاص | ذی روم هس كلم

( 1 ) 
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uهشت هک قدس نی كناد لوا یدس 1 سان ندنرزوک و یدشا اعد  

 ی رارکن هناصوصخ م دلوا رف تسمو پات مدل و تو الحرب

 هنآ یدید لوا راوس ویا کن مدعا دع لبراتر طح لدل قح هرزوا

 هدکوا مدنب هبعآ هدنب یدبد لوا راوس هسلا بوریو نیع اک مدعا ك
 یکساو یدرنسوک لع كغیدلوا كنسو یدرونک ردق هراروب كرهبوروت

 ردبا داشرا هربخ نس تاذ لوا روطوا هدتناب كنآ نس بودا .تقورمت اکب

 ردقوب یو زل كيسا اکب مدروصوپد نسرابب هن یبماوب هکر رد مش یدید
 کیدا کا مو ل درکه رمراغم هليا تب لوا بور ویو یا هدش یدید

 اکاقدروطوا رار ردق هم اشخا یدلبا ی مدیو هنک وا كنا ندحاسم

 ید هراغمر نیه هدا ےن د مب نوا هلا ت ارس تدابع لغوا مے ر هکم دید

 یدروطوا هدهراغم یکیدزتسوکی دراو مدد لوا نک اس هداروا هد زدراو

 هل-هج د.هیحا یراق تفقواره مدروآوا حج هعذدرب هدنوک حوا 4. كنا

 یدیاردا تدوع هیهراغم هن بودیا لوا رادقم یحاح ندحابم راعیح

 | یرزدنوک یسا كناوج لوا یدماراو هعْمجر نیش هلح نما داوا مزب

 لوا نوکرب هدرلنوک یدیا رولک هل ربع دلوا مر هک رهورلتوا هداروا

 اک یدنا یشالتمو ناشر تیاغبو یدرمک هی هرافع می دلوا م "ب تیکب

 هم هقرا منب مدروک یردامو ردم دمور يب ا ۳

 رروشلقا بودیا برق اکب هک تقونره راو عع شعاب هدنرللاو زاشعتود
 رهوک كوب رب هدندب كص“ لواو ید اراهرح صخر هن رلوش راق هسا

 ندرگاغوا .مردبا اجر ندزس یلاعت هللا ودیا با طخ هرلنا یدیا راو
 یلاعت هلازکلغوا لس قیقح نکیدیا كرت هنیاسصت هللا ناو نکیلوا یضار

 مردامو ردب تیابهد یدنا نلرا ند رنا بود یدسا رارف هنراتریضح

 رل دید نوساوا تراسشد نوعا كنسره وج قدلوا ضار ند ولغواز

 تکه وت كنس و ړغواید,دیداک لاحو اکبو مدنابوا ندوش وا بءعرد

 ندم رە هدمکیدد شم رس وک اکس یراترضح اندا قح کا رگ

 مرک این هرم لدنلکا جد تدمر هرزوا لاحو یداوا زورم

 مب ا ؛ راترمضح نیدنفا و ياع یاس هللا لص مرح لوسر

 هب هرو رار هللا باش نس بوروب اک فارش هل اا

 میام جم روب نوا قوا تا نسو قك وا عات ندزس زکیفرج
EE 



( ۸۸ ) ۱ 
 ي _____________________

 6 ایا دد ادو تک دید رچنا واک قوخ قوشو تاشما نالوا ا
 زاوتس هراج هلبا ارک هک دتا اضتقا تیعج هلو لوا نب زا دعب ت ولد
 وک و یان ردو سل مدت اڑا و وردت نخ هداخ كنا توانا

 هر ر یشحاوف:دکسنا زم نس بودرغاح ید رح بولب رب و ربخ هپهدلب ربما
 راکنا املک فن رخ هدک دلنا ه ذخاوم ود نشم ردنا ٿ دایق نوددا عج

 كت سران وسروتک هتم" كنافرع شی راج كنراکم ہدناو ج لاو یدلبا |

 ۶۱ تکرح هلهحو ینددلوا یداتعمو رند هتوا هداردیک هنفرط فلله |

 ۳ رک هدننربماافد کک اک لاو ن کج هند ندنعح هلوا |

 یز سول د رو. داتک رخ هللا یزوس كراج یرلترمضح ریما ارت ون

 یدرب وب وف یییرح بو دیک هتشودخ ك کم م رها هدک دید راردبا بعل
 هدلاح صعبن هکیدد بوذا لعتیرب ندح اشههد دم کم دکم تاکح)

 دو هامر هک دارواوا قوسح مدتادتعم یکتا تارعتدمرب هدهراغمرب 1

 روک دحار ندنسنج ناسلا هدعاطلوا مدردنا تولخ هد هر غم لواهدانز

 هژءح رها ندآهراعم هت بم جا عراق یداندحایم می a مو محا

 ا عداع نوکر مدیا رلبا تدوع هب هراغم هت ردا لوات ادغ بوفیح

 ینآ رویلک مدآ ولت و ورغوط ندنورط هنر کم دا دعا دهبح ندهراع»

 د تعاسرب مدرک هب هزافم بقعرد بویقا تالا هدیگد روک
 توعلاق هد ید Eh نن بواک هتسوف ك هراغم یراوس لوا

 مدت الاوسولد ن تاک اشا فن نس یدرو مالس کن مدنفیح هب هرمنط

 مدد یدشا متن ی مسا مباکسو نس رورلک ندهر ید د ماسا عن

 هدمناب مدا ش2 ج هدص او مدکو لم دالوا ن هدناو ج

 تاغ اکبو مدم هلو لوب بولاق هد هير امنو كت مدا بغ یرلنالوا

 هکم دروک هدر عدلوا لاله نرشطع هکر دلاقزآ یدلوا ضراع قارسوص

 یدرب وندوص لوا اکبو راو یساوق وصرب هدنلا یدتیا روم لجر رب
 عراف یدیا ذیذل تبا مدعا لکا یتا یدرب وقلتوا هضبقرو مدسا

 یدیسا یدد یکدشا هیوت هرکصتدن وک وب دا اکب هرکصددقدا وا

 سواند كناذ لوا بود مزد اهب وت هدکنروطح كس تعاس وب یدعش

 نی الا بر ید يسا دعي دعا او هغابا بولوا بلا هدنزوضحو مدت

 بود,ا مدر دراعم یزوک میبد هان ف او كم هب وت ن.دنرلد رموح

E) 



 i نوکوا هل ت قو نوت وب بور دتا ناکسا هر هطوا لوا 7

 لاسرا ید مهرد كم ز لوید بولد رد« زال ق هلو قاجر > هدب دنع دال

 بوراو هغ روض>نار رمح-هددک دریک همر > هدا یدمع سعالارخا یدابا

 هدک دنا لقن نم رزوسكناویاوجیکهدرب و ه هن نر كش رو یارجامعیهج

 | هباوا شل وا كنم رج هدعناب مش لنتسرا تودا بضغ هش ز یدمم

 هدک دید مدردیانیسع ید هرزو كمعا ماکت هلکنس ربا ا

 بودا مارک ااکا نو ی داوا بیطم یساق كنه نم نیتمولا رھا نا رارمح

 تیکراو هءهداخ نالواهدنناب بولوا نون«تیاغ هر و رخ وید مدل هلب وش

 رورمنم منش رشت ییساروب كنار ملا تدم نب تبامالس ود هب هن مع
 هدافآهزب هساا یدا ره هک ه نره مدالوا رورسم هلبا یشرب رکید نارا دلوا

 مداخ ید د مدررا و مودن؟ هل یاد وا مهساب ی هک باعح نوتا

 | ینیداوا یسودنک هلم هدک دتما هدافاو میل نب او یتعالس كن هفیلخ

 ۲۱ نادنس نیم ولارمماایدرب و مالسو یدلک هنا كنب دهم بوعا !اه,نادلع

 ن دنسی راوج كرکبام تف الخ ترض> یمودنک هک ارز ممتا من
 م هکلبو نسلکد هدنسهرمص هر راح هرلاو ال ےل هدک دید ر دیسک اص

 تاقوات هرم یدید نسربتعم هدا ز ندمد الوا هدمدنشعو نسمع تب

 یداوا نکاس هدنهرح كن دم اھد رو امرکم ردق هج دا

 كنيطاقر بوئوط ندنس هد تالجرر یسیرب ندصج "یلاها تیاکح )

 یرورحو یحانو یضفار 09 یضصاعاا هللا رعاو یدروتک هن روضح

 1 هناهع ن ركب ااو هیذقاصت ن رع بودا مس هراطخ ناع رد هدیه دم

 ۱ نالوا ه د ود بها دم كس لحراب هد اوج یصاق یدید ردا بک

 | عهدنا نیس کا هدنرع ت ادا هس ول عهدیا چ ی هکتفرعم

 یدبد

 هدنسناخ تولوا تد ايق یراک هک دراو لحرر هد همرگم اک تاکحر)

 "یاون ب وقیح ندهکم نم هیسر ند اسایدردبا عج یلاجرهلبا ناوسا
 | تیحاصع هدد هراخ كرو ؟ ذم لحر یدلوا نک اسهدهیحاتر هدنافرع

 تولا جایعتسا دعا ند هکم ی صعد ندرلنلوا داشعم هترشاعمو

 0 هدنرلک دید رولوا )لا هت سانا 17 قلوا عج هلا نام ی دعم فر

 | هدا رعصو هدلح یلاخ رووا اتکا هلا مهرد یکاراجر هدناوج فرح



 ا

 اک نارارمح هدک هد ن نسر دبا مما هن روژسا كلاش وك هلکرسو

 باوثو هدافر هزب ندنآ هک داش مهروک نوساک عنام هل یدید رکسردپا

 كوف بورک نوتاخرب هلیج تباف هب ورا ب ولب رب و نذا م دد رولوا
 عود الادع ن ناو تا هرم تورو ماس هزو یدروط هدنفرطر

 تواک هنن رزوا مزد دا نامه مد: | شهأیط ی دیک دتشیا یو یدبد |

 انثو دج هیلاعلا بر كيلع سالو كايح الو هللا كالتاق نسیم هنرم نس |
 ةودعاب ىدا نیهم ساللانیب نس تودبا لازا قبل ندنس ۾ توسا وا

 فد دک ن مار ۱ توراو کس سابع ین ءان ۱ هکیمروک هکر طاخ هنا

 هن رزوا كرلنا هدنرلک تا احر ندژس یکعا نهار هک اب هدنحوص>

 كنسرلناو لدتا هلءاعم هلا ظیاش لوقو نشخ م الك لصف بودیا مو

 ی ززو سوب ےب هل نه مدرد ر دک ولم ی راد دفیح هللا لاحهب ندنناب ۱

 یتکالزوک تا اتو کوک 6 هللاو یداوکه لا ههممق كاشلا ۱

 نس یزفحرف كمع ےب یا هکندید اک: هر کرص م دغونوا الاح نئوصولعو

 نعردنا ی هلءاع-وب هکندتا ب را عا یش ندب ا نالوا هدم هح من

 نکل م دیا شعا ن هد تەح 0 ےب ءا. یروط تاکیدید كس هللاو 1

 هدااح ےغیدلوا عیاحو نان رعو ا یب یراترضح یلاعت قح یدع” |
 كنسلباعم4 یھلا طا: نالوا همرزواع» نس ید زس وک بوددا ما بز اکس

 بوقیج ہرشط نداروا بود یکلع مالس ردیموب دجو رکش ٹاکیدتا |

 ناررمحو رولغا ندنتقف-ش لاک هکمدقاب هناررمح هک رد بذ ز یدتیک 1

 | دا ےب هن هلاع ال لدلوا لخاد هیارو هللا مذا مب نس بورغاح هولاخ 1

 یروعو یدلبا هصصوبد زکر وچ هرل ه راج بود ن-راقیج هلبا |
 | لاح ء وسو رقفو ترورض هیاروب ىب هللاو نکیا رولک «رفاب و رل درب وج |

 عادتهاهدک دتا دا مع ا هن اعم نوفا اق ندر نار ربح ید: ار د ید تبا قوس

 || دراج نار ربحیدیدر دقو منة ایا هک | هقذاعم هلکنسهلبا لاحوسوب مب بودا |
  كنارمح بور دتا ندب ريم طوو رل دب وص هماچ كپاحراح بو دنا ما ۱

 بو#لاق ندنر ناررمح ه دکد لک هساخو رلددتنا سابلا ندخس هسلا شنا |

 یدیا راقوص یر همعا هن"رغا دلیلآ ودنک نوروتک ماعطو یدنروطوا یتا ٤

 ہدعا ےب رخ یدلبا لاو سود یراو كمدآ ةقشت هدكنا كنسو |

 ندنر هطوا یلعا كمرح یارس ه د کدر و تاوج ودر دقو دا

 نیس رو و ی و امو ن سراو صیم> ی طوا سو 3
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 هکمزیسا ناس>ا ندنس معطقتم لیبسنبانب هللالوس ر عنااب رابدنا هرزوا

 هب یکنزوا نیر, كنغابا یراترضح هللا دبع یدید هدیا هناعتسا هلبا كنآ

 كنس هليا ايشا نالوا « دنرزوا یسساوب لآ بوکح نکیا شا عضو
 نونلا كل یکباو هسفن یای-شاهدنرزوالروک ذم بسا رل ید رو نوساوا

 سق هدفدراو هنسهزاخ كسق دسوک نہا ح دم یدعس نب سف یدیاراو

 8 نوعیح هب راحر ن دورجا هر ڪک اانا قد یس ووو یدا « دوق وا

 یناجر > لو اک هکمدلک هسق و شلاق ندلون یدید نسرتسا

 ندعمردنا وا ندو وا یسف اضف یکتجاح كس هدک دد هدا ناسحا

 وند یو ا بورا < دسک رب نوت ا زوب > وا هدا بود و لهس

 فقاو هیارجام ندالقن كله راج هدقدناوا ندوموا سفو یدلبا اطعا

 یسوالا هب ارع ی دلبا دازا یی هپ راج بععرد ندنرورس لاک هدقدلوا

 اعاو 2 7 نوش ها هرارع هکندروک هدقدراو کا E < ندا اش

 بورا و دنناب یدردیک رم بوت وط یسهلوک ییا هد "اب ندو دلوا

 هدک دد ردیا دا ا .یکناسحا كنس عطقتم لیبس نبا هیارعاب

 نکل یدقارب یهردرب ه دنلزمم كن هارع قوقح هاناوساو بوداهارب هیارع
 هکتجاح كنس هللاون هدکدید تیک لآ یراهلوک ی کیا وش مهداز ردارپ یا
 هرا PEPE لجر ولد م 1 یرلدمصع نالوا مزلاو یضتعم

 رح هذیسسکنا ن رکا لودر ۱ ردمزال كلعلا یزد.عو كةس هللاو

 هبا وب هياروشو هراوبد شاب بوکچ ند هلوک ین رالاو بولد نوساوا
 بت ولک هلحر رارکت صح رفن چواوب ی دلبا تدوع هنسهزاخ قراروا

 هند و اسو الا هبا عساند وجا هدک دنان اس نت اک رح كنحو دم سک ره

 ۱ رل دعا قافنا

 ناق س ب ز یجدمردب مدنسلا ندمردب لصعلا یسوموا تناکع )

 ید نوکر ن هکشعد اهیلا راشم شکاندسابعن هللادبعن لیعنا

 لدیشرا نوراهو یداه هکمدیا هدننا كنارربح نالوا یدلوما كن هفیلخ

 توروطوا هدلاعت فص یسو دن دساوا رارب تفولره هلع ر دیس هدلاو

 ه)-محو و رب یدیارد رروطوا هدلع ینددروطوا كنهفیلخ ی دهم ق

 هب ورګا یسیرب ن دنر هب راج كنار ربح نکردیا تبح اصع بوروطوا
 | هکر او نوتاخرب یس هسبحاص لاجو نسح هدوبش ةدیساا هللا زعا بن

 رد اشلر لاح و شوپ سالب تاغ هک ر دق وشز ون روک ت دم الع سار ۇ



 ۱ تعزرع هنفرط هرونم دنب دمو تلحر ندم اش لاحردیارعلحر یدد دعا

 | ضبیدلوالزان هنب رل هالو د كنیراترتضح رفعج ب هللادبعورغوط هل
 کر فاسم امدقم بولوا لتخاد هنروضح كن راترضح هللادبع ینالع

 هرالهاال هدنرکدد یدلوا لزا بولک هزکلود لازم فارع لحر نالوا

 هللادبع بععرد بونا هعاوق رل د رو ما ود کیدا لازنا هدب تورو

 ندنرالامفرط هاکع ا ناذیتساهلوخد هن راروضح كنىراتر مط حرة ءج نا

 كتيرا رطح هللادبعمالسا ادعدهدق داوا یرلتاود مز لخاد بولوا نوذام

FT TR OE RT۶  
 كناو مدمروک ینینوب هللاو رد هده ءزس ندفرط مب هراع هلبا لقنو
 تشزنالوا رار جد هراع یدنرغاح یهراع مدعا عضو ید, هنرزوا

 یدلابف هنرلقاا كنريترمضح رفعج نب هللا دبع بولک هلبایرو زو یلحو

 یراوج هلج هدقانوق و راد رو رامظا قوذ لاک یجدیرل:رمضح هللادبع
 هللا دبع یدنا رار دیا رشات هن رار یر ردا هج ص وید هراع هراع نالعو

 ردیع حالا سفن مکیدروک م وب مک و بوق شاب ندنززوک كن رلترضح

 هنقارف كن هراعنب 2 رولس قیعحم نس برات بوروب ردیءاور هس ول

 ناسحا اکب مدلوا ماست هک صا كنسبودبا ادذ یناافولا لج الو مدتنا ربص

 کب جواهدهد یدارار د رد اکس قحا رثک دج كدلبادر یت هراع هت بودا

 لبا ےهرد كيب نوانالوا یساهب كنهراج بوذیا هعیابم تالتفجرب هنوتسلا
 مدساارر واکس هوا هز مکلمام نودا رادتعاو راب درو مست هب قارعلحر

 اروفوعواروکشم یارع درمرل. دد مهلوا یتافاکسم كنکنبا كن سوب ده

 یدلدا تدوع هنس هدلب

 شن لا هک ه دنر ادب ۹۳ چوا هک ردا لف ی دع ی تاکح)

 كەلخى لی ر هدنراک دشابوسوب در E د مو تاغ كز ءامز

 یایهساهدنفو یک ا سیر یدیدردیسو الا هبارع یسنههودوجا تاغ

 ردرعع> ن هللا دع یسجج وا یدید ردهماع نی دعس ن سق شات

 می درر و ربخرع رب ره نوجما اعدم تابثا نجا بوشل وس هلب وب یدید
 ندر هلماعم ها ی“ هدان ز یسغنق ره 0 هدیا هر اهتسا تودیک ات

 ۱ هسي ندبااوعد ولاد ردرفعج ن هللا دع سان دوحا رلبدید رواوا مولعم

 كغك ج ضعب هک هدلاسلوش یدراو هتنروض> كن رایرضح لا دیع
 O E سس اس سو

 ( هرزوا )



( ۸۳ ) 
 سوسیس سس سس بنا

 لوف خد قارع لجر یدید مردیا عیب همشرد ك نوا ینوب اکس هد
 راد روب مدر ود دن د یراژرنض> هللا دعو یدرو باوجود مدعا

 كن راترمض> هللاد هت اض یس ر او یدتیک هل مع بوق اقنداروا یا رع لج

 هللا د. یدابا عضو هنر و طح ی رد كم نوا توراو وا

 مدیا هفیطاو ح ا نح هللا كنس نب بودا در نس ها كفن ر یرلترمضح

 ۲ راد رود کیا عیب اوما 4  ولطات د نیس هنر اح والشد لوا لث منب هکنسم ناب س

 لزهودج هدعب هک ر دزکتاود مولعم مدنفا بویلوا تاکسا قارع رج ات نکل

 رد ر یا ا١ شا هفیطاو اا ۸ pA زدیو اس

 یدلوا مکسلم ےب هیراجو مدعا حازحو له مدل یزابم ند کج رک

PIهل نس 9 دد هللادبع یل د اوا ل الح کش و  

 راددروب یداک سا دردرب ا rae نسشعا رداء 1:9 سووا

 د هام راسو لح و ن د يطوںاولا را دامها ریه کل هبراحهرکصد دنول

 یهراع بوئاوا هیهل هلفرمص نوتا كب جوا هدا مزال هئره ند

 ۱۱ تکی دا هر ده هز كنس ول نوا ملسا دموس ره لحر ربا لود

 هد هسا لدتا لات دردو مج وتم یز هک ردعئره ردیلبافمو ضوع كرابشا

 هرهش ج راخ یدفیح ندهروذ-م هك دم نوا یه راح قارعو رابدروسپ

 منو مد هعبابم نوا سفت یس نهرا ۶ا ههر ا عیار ع لج ر هدنراق دعيج

 هلا لوسر ع ناو رداکد یدح كم ا ارتشا هیراح هه رد ك نوا كذا

 كما ادج ندنس هوب یکدوس نوعا مسفن یلسو هيلع هللا لص

 ندنهرعصادوب درک د همرطاخ OE E E هان و یس و

 رايدشلقا هماش بول هزود هاو هدعب ید د همس وک اکی زول بود ارتست

 ۱ راشم وئ یسهزا انج كدیلد ودنع د زب قلخ هکر ابدروک ن ؟یا رک ههدلبو

 شلوا هقیلخ یر طح هرواسعء واشواورروسروتک هالا هنس هرفح

 برقر هلا لصد بوتلکحا ك دمر هدعاش قارع لسحر

 هللا د.علد رب یردب ددل خاو هننروضحو یدربک هن اب كت هر واسم

 هدندنعودنک كن هبراحو لفن نس هسسد نالواهدنفح ی هیراح كن رلتر بوح

 ]| یکیدریواکس كمردپ و هرراح هدنب اوج هرواسعم هدک دروربخ ییغیدلوا

 4 سا هدماش هر ؟ص وا او وو نا نو كنس یس هلج كنایشا



 ردعن ره دز هلان EEE اما لا لاماک ۳ نکل مروآ ول

 زارفاه- 2 رداو ندلا ا یاد باغچا اولا

 مالعزارب ودفن یاشار هاو 9 ندفا رع عاتمورصد ب ابو ماش 0 ماو |

 رجار ییسود تودنا هغو ایم هوا مالک هنرهلصاطا تاناویحو

 هنفرط هيحصل یزا اهنک اسیلعهروم هی دمهرگص دقد وو هنتفاقرادلام

 هناخ كم رلیرمضح هلل ادع هیلارابشم هللصاوم هروک ذ:لح هع علان

 هللا عضو یی ایشاو ههتماو راعتسا ل زیر هدلع نالوا بب رف هن راتاود

 قاری هدن مدنفا ےب بور دنوکر بخ هالا دع ترضح نوک یار ا

 ېم ول هد نک هیاجو راوج كز كر هاک هارو نوا ترا مدنس اھا

 اتکا لر رب هرزوا قع روطوا ردق هب هګ دنا تخورف ییایشا هلءاوزرا

 مارک آ كرحات تواوا رورمسمو نون یرلترمضح هللا دبع هدک دید مدتا

 نامطمندملل ادبع تربض> مود ص ص7 رلیدروس نامرفو ما سهوا

 باخصتسالا نس هی دهر اد هفح رفاوو رطاق ,یلعا رب هدقدلوا بلقلا

 لات هلا یلص هللا لوسر نوعسهتنا لوقو تعرع ههیلاراشم ةن اخ

 هاكر و نیسع هلا یبارق نالوا هش رلت رمطح نمدنفا سو هلع

 ماعن او مار کا هرجان یلباق كلوب بوزو لوس ید ترضلوا
 بت رت ن رس اکر یراب رخ هل نوت ر وراددروسپ نوح

 | دحاص+یانناو رلیدرو-یب توعدیرجاترول نمهیاعرالجال بورود
 هزاغا و نغت بولک هام ځد هراع هلرلمرو- نامرف روح کنهراع

 هللا دمع هل دصده- اطم هلوا نوتعع هدرا قارع لحر هک دناقزا دک دلبا

 | كناو راو تاک: دروک مخ ېک هراع مزو ندیفارء لحر یرلترضح

 | یدیساب هللاوال هدنرافدرو زاّوسوید یعداوا كع ومس ښت یک یسانغ
 ردقال هرکدلود بانج قجا هیراج ییلثعوت مدهروک الصا ینالثم كنهراعوب

 | ببیطد یرلترمض> هل ادمع هنیدیدنوباوا ید ثمر هداند هک را نط

 || ود رد رادع۶ یساچ كن هب راجو هک تد انس لد صف رفاسم فیطاتو

 0 93 هنر مدار ندقوس لها زب یدیسأب فدرحهدنراةدروم لاوس

 | .امهسلوا شلو هلا اهب مهرد كيب نوا ییهیراجیوب رک اعهدکعبالاوما

 داو نسیدوت هلیس هدارا هفیطا هن یراترمطح هللادہع یدد مردبا

 هلی رط ح ا نھ ها لا د مع فدرحراددر 9 نساهردا اشا ههر دکب نوا



)۸۱ ( 
 ردنا نیسطیم هل وا ستستورلغا فاد ورا هدک درد رولوا لصد لاح مزب

 رداکد هلی وا هللاوالردقح هلوا رکش اوو نکن اکس# كرس رادغاک و هک رکس

 كمننک ےب یرادغ کو دکب دتا تافون لات ه صاب A A بود

 مسو هيلع هللا یلص هللا ل وسر هلبا را دغ اک لوا تبا مضو هنسارا

 یتلجرخ لو هدسهبویدید عەلوا قالم هدمایف تاصرع هن راثرضح

 یدلبا اطعاید مهرد ك رتواهنرپ رهنوج رلغب |

 بلاط ی انارقهج نا هللا دع هک ردنا تداکح دن دمخ ويش صعل تاکح)

 هکیدناراو یسهن راج هشفمر هدئمان هراع كن رلترضح هثع هللایطر

 هږ واعم یرلت سطح هللاد بع ی دبا شا تبح تاغ هر هروک مه, راج

 هرو نە راجهدنرافدروستع رع هاش نوعا تراز یهنعهللایضر ۱

 | هيلا راشم هنعللا هيلع يلب د زب نوکر ب ن دزو دلوا شم روک ز ار ید
 ین امعلو ادصو شدروک نهراع ۱۳6 ۷ لک هتناب كن رلت رفح هللاد.ع

 هنلاصوو داد قشاع هر هرول نه هب راح بةعرد ءان هتغی دلوا شعلا

 نوته هد هجرد كح هيم هدا طبض نسود'ک هحرکا قر هلوا دنمو ا

 ب ويم هدیارعصل ایام راه ظاندند دقروقندنردبهد هسبا شم وارو تو

 دز هرکصت داوو كنور و ام ترضح یدردنا نال وجهدنورد | کاد

 قش امو نایمرد نص كن هراع هللا یسشاوخ صع.نالوا یدسع۶

DEهل ادمع هدق دنا وا وجهراح ندرلناهداب و هلا ناب غد دلوا یس  

 دوخ ا تاصاکب کە راج ندنعب داوا رد-هیااعتاذرب یرلژمضح رقەج نا

 لم واع»ییاعر نالو اهدنفح کنا نیر وا اوا اوروقدال كعد تا دره

 هول طم یس هغ ڈد ند هلی> هدنص وصخ ىلج كن هب راج ءاش هنک ودیا

 كدیزرهدق دالوا ناس و هدافا ندنرلفرط هموق رح یشاوخ ییز دم هثلوا

 هکر لیدرونک هد زب بولو مدآ رب نانا یرحو ناسللا مح تف یتبمهنس ها

 راک دار رهامهدهع دخو لیحو اکذولفع ندنسلاها قارع موقع لحر

 كهسدا رولک ندنس هدهعرکا بودیا تواخ لار وک ذم صخخد زب ىدا

 دصدهراع یسهب راعكهللا دبع لر هد نس رولوا ترفمو ریتم هده دنع

 كە راجندمللادبعرمم اب هدق دا وا علطم هلا وا موق رح صحو لاج س

 اکو هداتدو نوبلوا یس هراح ر یرغ ند هعدخو هل. كنا

 یس راخر لاح هموب مب مدآ لوا هتشاهدازاو مدآ قج هلواردتفم

CIS) 



) ۸. ( 

 قو دئصر هدس:عا روح هدهدلن رب هدد رغ دال هک روالوا تراک

 هلتفو رو رعو یدیاراو تیمرب دقلا لیوط تاغ هدنجما كفي دنصو رلیدلوب
 یدیارروط هدنر بویلوا طقاس یوضعر مه ندنساضعا كنیم لوا

 هیالر یراک دک از وب راق نو اق وراق ج یروک ذم تیم یسلاها كنەيحا لوا |[

 یب رلناتسوب ندشو>وورویط هلا مضوهروت>لوا ا٤ا تیم بوزاق روتچرب |
 بوراهیح ورلدلون ماخرب هد:غمر , كنیم هدعب رابدتا قولوا نوا هظفاح |

 رخآ ه کمدروک و مدت رظ) تا قداص لعن هدنرلژدقاب هسوزاب ْ

 شازاب ود مزوآوا ی ا اسو نوللوا حارخا ن دم رب هدنامز |

 یوارلا لع هدمعلا ىدا :

 یکیدتا تافو فادوا هکر ید بودیا لقد یتابشلا ساسعااولا تباکح ) |
 تولوا شارف معا تدم هامر هدماکنه ییدلوا ضد رم هلا تالهتسخ |

 | رشا هرمشب نالوا یم داخ هلک-ک تفخ هنبدوحو هاف نوکرب یدلاف |[

 ۱ a lT ی دلوا تقو لەلوا لوغشم ن هللا لاح و :

 رگ ےب بولغ ۶۱ فلدولا هدک درو تاوج ودر ؟سروننا هکید) وا ءامرپ

 ۳ مدع هدا ناسحاور هه هدندموآ ن رک روا رهشرب :

 دوش 3# زار هلسیلومأم نمهیطع مزب هدوق a منب ارز قیح هیوبق
 هب ورا یس هلج هعا علم ی سد رب و ندرلنا یدر و ربخ اکی یعیداوا

 نوا ندناداس هکیدروآ یدقیح هر وق رشل یدید رانو-۔اک هعا ےب

 ندنراګاو یدرونک هتناب كفلدوبا بولا یراتارروس روطهدوبق هسه رفد

 هطاحا بناصمیزب زتدناداسز ناد هللا تکا نویلشاب هزوس ید ر

 | اج ینماتلاو ربج كرم واق نالواسمکم یدلوا ناشیرپ زلاحو یدعا |[
 | یرزو--و فادوبا یدید تیا هل هل اسحا وړ هدرم> له-بارروک

 | ءدنصا کشودو یدبد هبا داعقا و توط ندلا مالغا هدكد تما |ا
 4 مهرد كرم د زول نا کوا رھ تودنآ ناطخ هر واع یدروطوا بولاق

 ۱ یچدرانا یدبد نکیر و توژأب دغاکرراکب ر هم: تر کنید 2 ضقو ذخا

 هل یدنروتک یهشا تو دنا صا هنع ال رل در وڌ هتک وأ توزاب یردغاک ٤

 ۱ نا كرلب ولع یدلبا لس یمشرد کب رزوب هی رب ره رادیسو ||

 || ردراوتلامهن مزب هللاو نوسلواادف کس نه.دااوو نایاب ان دیسان یسی رب

 | هرکصر هم رب هل روص كسم رسد طخ زب ردرا نی



(۷4 ( 

 ۱ لیعاعما اب ناما هدک دید مرسبسا یعراشب ق من نس هيل نس كشالب

 | ق>ن هلوا كي رش ەغاق بويا يوس زوس لب وب هدمفح ےب نوساوا نوح اادخ ||
 | مسا یتساش كقفوم رسصا ربءاو كل هفبلخ ندنراترمضح ىلاعتو هناك ||

 | هلاف ندا روهط یفافنا کیو زتوبود دثلعع كنس هد هر تقال هد هرن

 مب هدعل و یدشا ت کت م درد نسرددا ه وقت یژوس هل وعء وب ارظد

 تیاعبس ی مب هلبا مردپ بوجآرتح راد هشیدلوا ییخدم ,دمسح

 قیدصت ینا هد ی دلشاب هکعا هظلفم ناعا هغدلوا یربخ هدقاةنو

 والو مرونک هم رطاخو مکا لومأم ندرت کر ح هلو-هلوا بوددیا

 رولوا داد رهیمحوت هدهتح مق وخ مب ب و مدتا بنیطا نب رطاخ هلارلعک

 ۱ قلوا نبطعهله هلغلوا ندنم ا عورش هقاعت در در ندان يک هسیا

 مے هسا ار واک هغ اب تدور م هرکس صن دنوا مدتا سا یی رح هدننروص

 ِ یردع هلا ق واد ینآ هدش نوجآزوسر اه هنا دوا یخدم هدنکنوب

 | هتسخ ندرفس مردب ت توو قوس هن رروا بو ما ر
 ا یدلبا تاو ه دنا كنوک جاقرب تودنا تدوع دلاری ییبداوا صارو

 1 اد دمر و راد ا داعوأ فرب كلو ا >| ند سدح ۳ تواکرلم زلغ ح

 ٠ نالک مزالهدنفح كلیغامساو مدلوا ماکب جد هلبا تفالخ بصتم هدنرورم |[
 E 0 1 همس هر ر دیش شد قر و زویسا » ءالحالا 2 E 5 مدلنا داقا ی رکح

 یدر دغا شدا تود:اروهطتواوب نعد تار هن رز وا كنب رهش نی ۱

 رلد رهع یو اب مل نعل هرارط تراعع هدقارع دالب یدقاب یی یکیدشودو ۱

 هدنک ران ترد قرق زویشیو یدتا : لاله یمدآ قوج ك تودیا رومط ۱

 یکنر لوا كو هرزوا ضرا بوطاتناق نوک نع |
  7 ۱زویشب هکردبا لقن یزوج ناردن دلاع ةبءقاو باسو یدروخ |
 دفکر نحوخ رف نسزوک سا عا نصر ها ۲۱
 ! قاخ نوچ كاب ینلاح كرق لوا یدنا رریو مخ نودیا ما یخ ای |

 قوح ك  iنا رلیدم وا رقم هدوقو هغد دلوا دز و

 لکسشم تیاغب هماوعو صاوخو ال قیقع یلاح رق لوا هک ید لسیفع
 یدیا رب وربسخ ررروص یی وزا نالوا هد-دصف كم اخاه ارز یدلوا
 هدکنروش نور و باوج رادسیا لاوس ندنکنر كن هفت صوصفو

  ۱ید راپا نابود



 س ۷۸

 FR ۳۳3 ۳3 و ی دا نا دو 33 بغعرد
 بودنا تیاور نودجن دج ان هللا دبع د ییا نالوا یعدن كن هفیلخ

 ندنسو بک لر هقیاخ اتسم جد مرد مدتشيا ندهردن نب هک مرد

 هننیب كقفؤم مردپ هلا ےب لیلبن لیعاع-اهک اتو هکشعدنودیالقت شی
 یتیادلوا روهشم ندنکیدنا شحوت نادن تیاهن نودنا داتسف یاقلا
 للاخف هل داهم هد هح هد ماش خا حایص هک ھل وشیدیا شبا سا یب مخو
 نج لنعایماو مدرولوا ترلعطمو قروق ندنروهط قارسنوغب وا

 هدلاحو نر مدیا هرزوا فوخ تاغ ولد ردنا قافلو تیام هداژ ید |

 اهد عارططاو یوخ م یدک سش ES هس ههفوم ن کیا ۱

 | دنعاک هققوملبا رارفا شتسشال هدیفح لیعاعسا نالوا مد هخیدا وا هداب ز :

 تاوخ هل. هس وسوو هرطاخ رد را هعادعا شیتعد الب ھوا رر نوک

 ۱ و باح ق چا یو رسما یدروحو

 ی رطاخ نوک لیغاتساو یدلاق م ه راح یربغ ن دزابنو اجر یمصیلت
 ضصالخا ضرع هناراکفافنو رواک هس هل داوا نو رھ نوحما لاوس ۱

 نالّوا یراح هدعاتساو عالطا هلاوحا ےب ؛ یصرغ ندنوب 3 یدردنا ۱

 | ةا دکد لک هساګ نوکر هن یدا قلا ثداوح ر اد هصرع ندرلزوس

 هاکنا نول ااف یکم هدب یخ ما م دردیا تنارق فو رش یفعع ۱

 نوعا رس نکس رب و اک ی 7 دعا عورش هیهداح |

 ی مش فدص» نواوا یک نیا ا وک ین زو سن, یدید مهدیالوافت ٠

 ندلع ی دلوا قل رش CI تولاژوآ ناو دشک لس وام | مدمر و 1

 مکیز یسع » هدنرطتس یکلوا ندع ۾ دق دحا نودا ل ۋاق فن و یدلا

 تا« نو و هک ا نصر الاف مکس اسل و کودع تالهب نا |

 || تولوا زغم یسهرهج هدکدزوک لیعاعما"یتوب و یدابا زوهظ یس هع رک |
 ٤ دت ولو و یاذ>آ ن وصالوافترارکت نولاسق نحو یدازو تاغ ۰

 | شرا اع ودعا هلو ضرالاقاوفءضتسا نی ذلا لعن نادبراو» ٠

 داد رم ناو نا رطضا هد هعفدوب تالرعاعضاو یدل بارو مط یس هبط ۶ت |
 اولعو اوتنما نذلا هلا دغو » ءدق دحا نف رش فعصء رارکت بولوا |

 تبآ < مهلبق نم نیذلا فلسا اع ض الان مهتفلتعسل تاشاصاا

ê 7 1ت ا فر رس يج لیع وا ا روهط ی  E۱  



 هک رروب یلاعت هللاهجحر یون یطاق هدشلا دعب حرف بحاص تاکح )
 ۱ لنت مدتشیا ندسابعاان دءاح هکبدر دو یدرب وربخ م اذه ن ىلع اکب |

 1 مته هل. ار "ارلمدآ کوک دنننکن ناسدا هرک ضعل هکدارد تودیا ۱

 | زواوا هدابز ن دفن نالوا! لومأم ن درامدآ لو عاشتا لوا کرواوا

 كسب رب ندنرلیج ود هدک ابا سح لاب ن لرعاعما یئ یسار ند هلج

 | هدنناذو یدردا تمدخ اکا بآ وب لوا ن دعدق هکیدابا شزایسس هتد

 1 مدردیا ماعتاو ناسحااءا ردق ییدلک ندلا ندنعددلوا مدآرب ولتاسدا

 | هلتهج ینبدنلو ی رادکما ندشدلوا قعدخ م دو هل عاما كیاول ول و |

 | بولک اکب ہک رب یدیا رروط هدنسسوسشراقو رربک هنصاخ ساح هاک هاک
 ذ هد رزوا كل دما نس یدشاردکت یارفلان لع هکببس كنسر زو نوکو

 || ردمزال مادقاوربج هداب وب نسرویدبا هجا هدنلیصح تالاوما نالوا |

 1 ردکح هدنآ قدصاو ددهن تورغاح نسر دو نراد یدلا هذخا وم وند

 ES ٤ ربب كر ےلعع هدا ول مب هاو و مدل مدشاش راد هدک دید

 رنک ابو لب توا ن دک ادل و یادم روک یاب هو 6

 | كی نوه هتف ملایعو لهاو تیا رب رحن هرکذترب هکنسودرپ ناب رهمانو |
 هسیعول كخلبالوقرک | هلالاسرا ضر لا قد رط ىلع اکب یدلیا اضتقا مهرد |"

 || اجر یرکلیا ته هت رب ره باوح نوعا قوا كرادت ن دفرط هفش
 | باوج هک هرک ذت بودیارذع مدآ لک لوا هتسلا ردنوکو زاید مرد

 ِ ملاح مب ه دک دابا قیضتو دیدمت نسر زو بودا ظفح یی هرک ذت رازاب |ا

 : کک و شا هم اه هک ییرک دن بوراعیج ود یدل وا هدیسر ه هجردول

 | ندمراکدلب هل هجو نی رعت كياوب هدنب یت دید هلوا ت-هفم بجوم
 ر رگ باوج بودیا رذع فی رح اءقاو مدزا هرک ذترب همدآ لی ر هل وا
 || بورغاح هروضحرب زو ینب نوک یستریا مدلیاظةح هدماب ییهرکذت شابا

 ید اخ من و مدرو هندی بو راعیح یهرک ذن نامه هدک دلا ہلا طم

 || منبر دنوپ و یدلبا ارح تب اغ كب روک ییهرکذت مدیدرد ه دنروصوب |
 | یدلوا نعایهنلاور كننحم مغب داوا راتفرک هرخالابو هملاسطح تفخ

 هدنفووا یدتا ما دنعسا هدیصانم ضع یب هدنترازو مانا نايل ن هللا دیبع
 مدعا روصق هدننااکم نسحو م دلا هاب نور داو ییاوب

 یدتیا لس هصقر مردب اکب ہک رد ونت یضاق هیلاراشم تیاکح (
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 4£: .هروک مد ک یراب عج A E ک یس هلک تداھش بولوا

 امد ەم ن اربز مدرونک هرب رب یرا اا یاو میمول ی رازوک بود |

 مز ری ین نرم وک اراک ا کف مدآرب هک دیا شعسا

 طوعس تدح هسیا رروتک هر رب غانا یا قرهلاق عارذیکا دوخا ور

 || لناز ملععو مدشود هر لصالا ید ا رار دروا تروق تعالس بواوا لئاز

 || مداقوب هقشب هه ثب یاضءار ره هدکد اک دار ملقع هدا مدا بولوا |

 یس لج بویلوا یش رب هتد رب یلاعت هظفح مدتا كي ا یک و یلاو ٍ

 مدلا ساطرب ندر بودا دج هن راترض> یاملو هزاعس قح ردلاس |

 هلا شاط یدیا شلوا یک هشیش ندندورب تدش روچ نالوا هدسعابا ||

 نکل یدلتروق ابا بولی ریقوغاقوب هچرکا همش دروا هلیق> ناج هرکرب
 فواو هلاح بور دنا وا یرلذلوا هد هما ه دتا نینطو ادص هد هج ردر 1

 ظف> ید ندنو یرلد رضح هناشرع یراب بانج مدقروف ود رارواوا ۰

 مدتيک لح یلیخ كره ورو ندنرزواراقومدعلاق نداروارل يدع! ا بودنا |

 كق رطندفوخ وید رر واوا فقاو هنن زاك غانا هدارو رارارآ ب نرابقجا |
 یدنیح رد هع رزبدوص مدرک ها بوباص هرهد مانر ولاخالوا هدنناب

 هدهرق هشنوقیح هدعب مدنیکرب ردد مس درب لر ه ورو داك رهد

 نرد ضع رمنودلر ه ورود هد نګ ا هد هاک و هدهرقهاک لصاسخ امدورو

 ۱ هکر لوح لر همک وادی دروب لک یرا دعم جرد ترد كرهزوب هدرا لګ |

 هد راک درو نب شم روطوا دارکا ۵ طر هد-:حماو شا روق رارداح

 فاو ماح رسا بودا لس ی هصق ناک عسا هرلنا رل دا موڪ هم رزوا :

 هد رزوابودیاتج ره ھل اح مب لدار 2 دانا واجر ول درک دی اطفح :

 | ماعطو راب دتصبا یب بوقا شه بوتروا رلبش هلو .تسوپ و ےک |[
 | یسر ۳ توپ وا ھه ےک وا هدنناب ل رلنارلب دتا مارکا بوروتک

 بودنا مک نب هدرانارا دوو ص ید ندرا در ۲ بولک ران ارایب نوک |ا
 باط ا مب راي درو باو ولد ك دءهروک مدآ هل وا ردقوب صربخ

 هدد واوا مدا تد وع هلصومهدلاح فر داوا لب دو رتتسم هدقدلوا مطعتم

 | ه-عوقو لء یمارحام بوراو هاب كلا یدیا هدداد-فب هلو داارصان

 | تبانعو ناسحا اکب و نیم اب ندنرش كلعت ما یسهجوز یب مدلیالسقن

 ۱ یدردنوک هلصومه-نب بودیا |
 یی

 ( تیاکح ) ۱



NE 

 0 هدا ناصس یدلو شک نوح رطاخ

 د ذنب ناولسنب دان یک دوا اکب هکر د یون یطاق تب اکح)

 داغعا هتن رازوس ندلصوع لاها هکبدید توی العن یصولا یدزالا

 كت هل ودلا مصان هکر ابد -2ا تی ور هلب وش مدنشبا ندنعاجر روتا

 ودنک ی درکلا یزادهرا ىلع ندجا تش ةطاف بلع یامایسه>وز

 یاماع مان هض بق یا ناندلصوم لاها ند رللءاع یراکلنه> و عاص

 هعاذ لص ومتودنا صقو ذخا بو دیا ےھت ود یدتا تالتایخ هااوما

 ةعلق بود ادا رعنلتق لروک "دم لمامبلعت ماد دعب یدلبا سح هك
 | هدزوا با مادعاو لس یروک دم رومآع نا الو هلن ةطفاتحم

 || یسودنک هدنلوصو هموق محروم ام یدغاک كنا هلا یوم ی دابا رب رک دغاک
 | ند هضق یا ناروفوا یزاهد هعلقلاصت هتکگیدبا رب قموقواوزاب |

 0 یدک وا ولد تا تار ی هرک دوش ندد دل وب ا هشت

 ا ر یسکلوا ورورد هک.دروک یدر و هب 4 صبق یا نا

 ۱ هقشپ ندنشءدام ل E شکلوا
 | ودنکهکرتد هضسق یا نا یدعا هداذا ین وعضعو تعارف یی رالسحم

 | ندمت دوقوا ن اضقزا یدغاک ندا دورو یدعُش هکمدتنا رکف هعودنک |

 ۱ ندس وردنا رب رحم هست هرکص ندنون مدعا عقد هحرت | یالب ول ناد ی

 هدیعح لاح همهد تواوا لکشم لاح هتسدارابا تءارق توال یس ةە |

 لح من دروقرک اردک هل. رب ۴ یسهراح كبوت رووا دص وس

 هنا امالا هدا نه هلوا رذپ تروص رکاو تعدو اهبف هتیاراتیح هتشاب |ا

 یودنک نداروا هکم دا ول لر مدتا 51 یسالادوریژ لنت هعلق نوید ْ

 چ وا یلکسکو ندنیمز الح لوا هکر دقو-ش یدیا نک# قعا اشا
 كشاط لوا یدا راو شاطرب هدنسعاشااتو بولوا هدا ز نع ارذكس |

 ندارو اندو دلواهدننروص لکد نکع تعالسمهسیارشود هن رزوا

 كشاطلوا هکمدنشود هرکصامآ مدم هدا تراسح هد ما لوا ها یتا شا

 شلوت روا هللا زاقی,ژواندشش دغا راق تاع دلا وربند هرقاو تدم هن رزوا

 هظداحم ندشاطنب راقنالواهدنرزوا كشاطو رکایدا شمابغ یلیخ ر اقو ۱

 رویت نالوا هدعابا نکیاهدوش واقلخ بو درولوا شلوارمخ انه داخ ا هسیاردیا |

 دعا نکا ریاو مدقار یعاشا ندوراقول یودنک هلاوغ اتو ۱
± 

  LEناو
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 ۱ ,هردكب رول یکیاهدنس دمساشكناک و نالو هدنرزوا یتاعطاعهو تاکل:هح

 كم دآ نالوا سوم و یدلبا ساحیروک ذم 4 1 ندنکهدروک تاعداص ۱

 | هدواد ندشنیدلوا یرلتسودو قید مرا حابصلا ن لهسو نالف ن یسع

 | یدلا زابئو امدتسا نداممیلا یوم ییرللبا تعابغش نسوا دک نولک

 هلا صن صف هدا وب نکر دیک هدواد تواو | راوس هن رلناویح چدرلنا :

 رسا رابدتیا ناس حیف هدنااوسود ته روییدک ههر رلددلک تسار

 یجواو راب د د زرولوا نو« رولوا تیاصا یدبد هدیک ریارب هد رک هساا

 هرقع> ما هدنرکدلبااحر ییصیلخح و ودع كر وك دم لیکو توراو هدواد ندر

 ل احر بولک كنهسیک جواوو زا رج هاها راتب ۴1 درصد بول د مهزا

د س خب و ESS . رفع 1 ِِ رم طا ی ا ۱
 3 لوا ,راشدآ ناک ر

 یدواو یدلبا هداعا یدغاکو هل وس ۳ داوا طودم هد 2

 نی لېسو یسیع یدلیا راذتعا بورو ربخ هراءهدآ لوا ینباوج كرةعج ما
 اداو اصو ییتفلا قح نالوا هد هرزوا کاکو نالوا صوبح راز حابص

 رویعا هدعاسم ور و ییصالخ هش دعل وا تا لام رفع ما دنا لدتا

 لصاایرر وا یدد قدلوا سا نوعسهمادتسا و ك ۳ كن دح كم دآ

 كرفهجماقارازردا ادا ییلس نالوا یدد لس و. لحر هدنراکد.د لهدنا

 ۱ E بب ضیف بوید زر دےک بولا ریارب ییسک و ند اروب و زلاق کج هد |
 دیس و بعع رد هرزوا كلا ےلس یک رد گر زورا ه راد هن رج

 یسو. كدتا فرطرپ یدام ج۵ و هلامرب هشاو یدرب و هدواد بوزان

 1 ردمزال كم ردلس هرقع> ما هر ید و دواد ی دد هللا ے او هر

 هن رزوا ادغاک هدک دتنارب رګ هاا رام ەي فو تروص ۳ تولد ۱

 دن ن کس ی ا ! دزاب مراوازس 2 EE ی ضي ند دوم رکمو رک

 هلن ےس ودنک سماع تراسح در هع> و تک رج هل وب هرکصذ ندو

 رلردست ادازا ندسح یئلرحو یدردنوک هدواد ییهسءقر بوزا ولد تبا

 ۱ 3 هلا یسیه قنا یدبازلب ی 22 نفع سو لوا نک ا

 دون عع اساسا

 ۱۹۷۰ ۱02 115 396 و و
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 کا هگیدنا ى هلذش لوا ےک: در ربا رخ أت یک زد ندرصم ی زا ولعم :

 نوتا ك رش نوا هدءشم رب هلا مص هنت اففنو لوف ندندافترا كن هتس

 ففاو هِي هرکص بولوا والب و ردیالوق رادستم وب مد هردب وا
 لامع كنعاصم هرادقلوا ردیش قوح كب تاک وسا كن سرلوا

 تبامما هن رافاشوا ردولکو هدررطاق مدرونک وتلا كر زوتوا هتشا ردو

 هللاو كس یدیسا بول وا ا رالا دک دتشسدا یو یدد را وتا ص3

 تواعیص یناح دن دتنا لیبعت قىد مدد ردشماعا هکم ار یکیدلشاوب

 ۱ ردراو ید مهدهر هفشب ندوب بولوا ا مب یدلواو یدلوا صیع

 قاوا ندلام ودنک جد نوتا ك سا مدیدرد هوا یدید زکیرو لوف

 لوق مدلوا كج دعا لویقود هدانز وب قارا یدید مدروتک هرزوا

 | هدراکو وشو مدتبا لوق حد یتونلا كی شب ندنکیدتبا نیع نوا ۳

 4 هفالطاراد نس ردراو رداوئو هعتعا تااباده راد هرصم فاطلا

 : سصمنسو رردنا لوا هده ندنساسورو ناولد تاک هدکفیدراو |

 ك اقا هدرصمكئس هک وبلاح زرد رصد مرر قق كدلوا یسلاو

 | قرفد نود مدروکایاشاو هیلع ءا نسرولوا نوک ند دعا زوا |[
 : ر دد لوصح هلباهرشک لاوماهرخاف یایشانالوا هدننورد یدلدا ےل ساک ١

 | یدیان هدعب مداواهدنساننو رکش ںوداذخا ید یرلنا یدیا روا- هلوا

 یسالصم د دعن وا مدنلشډا هک اقر هدنرهش هتیمرا مروستیاغبیتاشورفء ن

 | نوتلا ك شب اکب ردشعنم هلا نوتلاو ساغل تداق رد راو یراق دص و

 ُ 9 دهن هر هفیلخ رکحا مدتا هده کس جد ینآ یدلوا هلا فراصعء

 بحوم نس هناعاهدکهح كس نسرر و هرزو رک هلوعم ثايب كسرها

 ۲ رونالوق قر هلوا نمراک دا بوقیلا نوعا لودنک یٹآ نسزکآو رول وا |
 | شاهدها شە ىاثمر لاق هکمدروک ییهصلاقیدید مرولوا ظوظ عك هيا |

 ٤ لغ نىا یا ۱ ی سد هکر و هردههب۵ هک رومدیالکد

 ۱ یم عد و ماف ےب ن وګا مدآوب ملعوا مر مدیاس رف هدگنوک د هدککنذتا ۰

 1 زک ر وطوزکی ار لرسهدیابون اشاح بودا قاصنا یدیدرکسبم ردیا عو موا

 1 مدیدشکاناداشهبهدانز اهد دلاخن دجا هکلیو ردعیلاو توصارک هلءاعمو ۱

 هکر دور ندیفاکس الا لعالاد بع نیلا ن لع نسخ اولا تاکح)

 || صعب كل املا یوم دواد یتا لرفهج ما یسهسحوز كن هفیلخ روس 1

(1 
 ی ح 2
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 هرکصذدوک زول و اید, اردبارطاخ لاوس بواک ی عانا ده عونر نود رهاکب و |ا
 كنم ار ز یدفیص ینسصم هکم روناسص بوباابا اب نولک هءعانوقنوکرت

  (۹نم سسرد نکا داستعا هلا م وک 25 > ردات لګ

 هداروب نکسر ولوا ب صار رلاق هه امرپ نت سراو هب هدالطنا راد نەي هیار
 هزکسعا كز ےکردناکار دقو یدعشب هدک دید نکسویدلا ثکم هدوهبن

 یهبساحنالوا دکن راما تدم هلب وس هک ک هوا هلو وا مدیدرد هلبا راظعا

 هر د الل اراد لاد هللا طة رس نو سر ودغاکر اکب ود مدزوک ن

 بورغاحیباک ید دزر دا رم بغ زرروت ییا هد ارو هلاک زب روپ تع زع
 یدإاک متا لس هدلاخ ندجا بولا دشاکر ندند هلمحو یکیدید

 هلآ هاشنآ ید کیدا فی رشت :کسزدا دارم نوک :یچاق رم تولا
 هدا راو دلاخ ن دجا مدهرج هلو نوک یساراو مد د مراهیح راب اعا

 هداروا هدق دارا لزهر ندر ے٠ و رلددتیا عش ۳ هل اب هو>وو یضاقو

 ردق هر هله ر هز رکا فوت  ESاو ر 2 هدنآ فر رلمدآ كح

 ندنزویسو لداخ ن دجا یدد م رویت دیتا یعادلوا قرط داسو

 یشزاو و تافتلا الواب تؤدا ر کف همودنک ودنک و مدعا شحوت تاب

 [| تو دنا نا ا قوخالب مهسا تالام هبنره ن رکات یدتا وورف» هلا

 ندهقال :اراد ارخوعو كل هدا سحو ذخا راز هلا مناوماهدشب دوج

 مدلوا روضح یو ترطضد هل هش دلا ردکح هند یدک نوتکف هعشرد

 هرهردع» تاروهط توالکا هدلعوا هدلاصنا هلح عرب ندرصع نسهراح

 | هتشا هليا روه ولنآ مقاطر و ربت درصم نکیارزوط قرەلوا بقرغ

 | نل الغ وند رکیلا ربح ادراک نالک وش هلتط ر د داق تاچمرزتک واز ف

 مکیدا ام دم قئرا رای د درویاک یسودنک دلاخن دج اه دت عل دروص

 | روملک نوجا ساحو ذخا یب فا اال بویلاقمههرسش هدرکفتو روص

 هل مغب داوا هلا عٍظع] بوقیج و شراق هئس ودنکه سیا لاح هب مدد

 (| "هی ذخاوم یدعا اعدتسا یمع هلن یسلح هدقدروطوا هساحو مدرونک

 رابدتفیح هرشط راثوا هدرعابو ئی ندمان قع بوق مو تاب

 هکمرواب ن بودا تاطخ اکب هدقدلاق یسهعشب ندن هلا كلا هدسلح

 فعال "هداخر ندکلیلا وب نسو یدلوا تفو قوح كالو هدرسصم, كش

 ام مکیده هدا تیاجااکس بودا باط ندش «دالو تدم لدم هروک
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 | م٣٩ رماهدک هعقر روا ص ماج تباغ هدک دلب وس  زوس هلبازا نو ءاجرو
 ۱ رتاداکب اک دو لس یدیسات هدیبدبد یدنا یراناذهوب كةي دزاب ولد

 ٩ نس ے2 داوا مزوس ر دو ول لس یدب دردیه وب 4۱۰ هه اند هلام ءو

 ی وتکموش ی دږسا زکسرو رویپ لب وب هکنوج مديد نس نم هلوا صال>
 كن هفيلخ لک وتم هک مد قاب مدحأ یدر و توتکم واره مر ود هلا تءارو

 ندجایرمصم تیل وتو یک د ود هنر طهفاللاراد ےب هکر دن وب انه طخ

 | هلو یول شعار رګ همان هشاکب نوعا یی ور کد هبساحم هليا لس هدلاخ

 مدار دکر نسو روک یار ز یدلوا نادنز هاب ناهح هدک د زوک

 ۱ شاش نامه هرس ه رطاخر در دهم هله راکعو قرص و رد هدع-> ال او

 : قید وديك دلاخن جا تولک هان وو لاغر هدلب ریماهدانناوب شلاق

 | كشافوف رص ارو ك ادا تن
 | کو لاح نسس هدیک هلام كلا هک ردقوب جد كکیدایب و انشآرب و ردقوب
 كمداوا وشاهد هملب و رد راو تکا هبلغ یلیخ كمرحو كرار اکتمدخ

 قح هروطوا هلو اب لصد ی نکلا نیس نڪ دشیفص هر فرود ندان و

 || صالخ ندتنکن یدعشو رصد زوئه مهرادارز مر ولو لسح
 ۱ یکیدتا وات هعانوق لزهداب را بوند روطوا هدارول زس مدآ شلوا

 | یدنیک یدقح یسودنک و یدلبا عقد بور و نذا هنس هلج راک وم

 | نکفاب مرو روک داور اب وکی هلم اعم نکی دروکوب هکم دید همرل-الغ

 ۱ هک رزوا م ر بور و باوج رلءالع ميډ شعب لک ود یک رع رزوا مر

 : یدنکنا منا جت هل ام ظع بم هتیفی وب ایدی د یدلوا لک ومدحاودرف

 : ردع هن ده ر ط مئب هدن ګا كە داب هدارول هداروش هدمکیدتا ادایب زاس

 | هیات مدر مزب و راب داک هویج یس هلج ه-سااراو یرصورومأم

 || اه ة رلبد ردنوکهرکفرط رس ی نم هلجوراب دلا ی هدب طخ راد
 | یسنرا یدلوا هدابز خد ےھت رب دد راد هلم اعم راد هب هذخاّو+
 ۱ ی رزوا ماشحا هدنن ولد شر وکو یداک هعانوق منب دلاخن دج احا بص

 نوکرسهب مدناکا نوکزوتوا هدرسصمءهرزوالاوسءو مدنیک هاغ انو لا

 1 لدردا ترش امو لا تودیک اکا ن دوخاو رواک اکہ دلاخ ندجا



(NW) 
 ا ر ا ا داود ودا

 ندنساناعب هلا م هنفراص ءو لر زت ندنتادراو كل ەنس یک اوشا ندنغدلوا ||

 هنسودنک ینسمر و نوا ك زو اص,صوق ییا نوعا هنس رھ اکب

 دفاخاو دیعوو دعو هکر دهدره ی دشاعانتماو یدمرواضر مدتا فیاکت

 رو ندر هب هنس کیا تاهدیدروط تواوارصم هداك هد ھا مدعا

 تیافباهدک دعا ع اتما تویلوا لئاق خداکوب مدلوا یضار هنوتلا كب |

 كد زو بودا حاعزاو ر دک زس هحرد یهیلا یوم ندمکیدعا لاعءا

 نوعا سفت لب تواواربصم ھت مدتا نیم ود ےعا :EE ا و ندنوتلا

 ۶ هدیا باک را نوا یعافتنا كبس هغ ٹپ هک تامیه مع لورق یتایخ هب هرم لاوما

 ءهدناوعو هلازا هک رداکد ى i هس ف نفع نالواقافا رکن رهش مب و

 ۵ دو ص لر هلا د و دد یھب ا یوم ندنکیدر و یطق تاوح کر ود 1

 مداوارظتنم وید هیلبا هدعاسم هل قسم بواوارطضع کات مدلبا سبح |[
 ی دعا تیاحا اکب تو دنا رص هااح ید دلوا سو.عو تورلوا درهم نکل 3

 ها ول قرع درب بحاص,نالوا روم ام هصم ندو رط ههل
 كءهس.ةاو فراصم ےن ندع داوا یتلتسود هلا تا ندجا ۹۳ 1

 هرادا یفراصهلدوحوم لاو قعا ۳ ادراو كرصم تا ا

 هتسو دنک كاناعرو هلهح و وش یعع كدلاخ ندج | قاا سلاو رواوا یک

 یدلاخناد-جاو عر يه رط ےب كرهرد هد روصو ش یدایعناو لم ||

 ماعط ن نوکر شعار رع ەت رطهف الحلا راد لر دا فیصوت هلت ایل |

 نوعا ر دنا یدلکدغاکرب نددلاح ندجانالوا سو درسا ِ

 د.مش الصا هنکح هدا تاجا ھلو م ےب ندا داوا راک رد یسهسل ام ٣

 ۱9 ۳ ا جا. رصد دقد دف E ب وةلا ندم ایعطو مدعا

 هدا هرز یدتا امدتسا یمکلکع | هاڪ یسلګمدنروتک همروت >

 ید یدیساب بودا بارلطخ اکب هدر غی دلاق نیکیا بورا چ ,یراتلوا
 اکو تتدذراکس ی ی م: وشقا نس نکا تح م ا مب

 یدید ردقو نهارحامراد هوادع لصالاق هد زرکه ےب هاکنسو مدعا 1

 هلک د یزوس لدتا نایت فلوت هک و دنک نس لاحو هدناوج

 عین وسه اس E ادام نس نیس رول یمیدتا نیع م: کو لاتا

 فا طءتسا رارکت مدد نس نم هلوا صالخ ند-تجزوب هے داوا لداق



 ۱ | یو و 7 ورم

 | ندتاکح لک, دتاكاسو ند و زب یدک و یدل.ط هرم داد بهعردو

 یلاعت قح هله جو كم روک هرزوا تّیسیزبدر صف دنوکو ول دا با ك

 فیطالاناع»ی دیدرلددتبا 4 وا یل ج بود لدتا دمع هل رار ضخ

 دادشلا دنن فومللا كردم ناخس

 تورو رخ ماشه نب لع نسطاوا اکی ہک رد ونت ضاق تیاکح )

 مدت شوا ندسشاکلا ی را ۷۱ نتسطناوباو یسع نب لع ناسخ اوا ئێدەد

 یاو ناار هکیدید لپ دل دا ن ایی نب هللا د ازا ول دید هدیسیکیا

 دلاخنب دما باک مدیا هدنروض > نوکر ن نکبا یلاو مرد هدنرهګک

 هعاناتودبا حالت وا هدک دروک یروک ذم مردی و ائ هناو دیش رمصلا

 نرد تح یا تنا ها ک نوع وان فود ورا اک ناتو یو
 مینا تو دنا مایق هت ه دق دولق کاخ ن دچا یدولب هشیاهفهشب تولوا

 بها ی لوح زالو ا هد ناو ن هتفکو ا یدلنا ما هراهالغ نوے روا

 نالوا لخاد هلاولد ه ددهح وی و یکحوک كناول د باا ارز كدابا

 رابا همت مب مردم یدیا El عا ٣ اف نوساوا هوا رولوآ ۳

 نالوا هدناخ نب دجا هدرشلداق رکاب هلکنم غوا بواوا فقاو ندمرغت

 هدال ناوید یدید جهر و ربخ اکس تیا لاوس ن دنب بس كوطلوپ
 ضع! جد ه در هح و كا تواب هدازوآ ب وددا ياء ط ماشخا

 قدروطوا هناعط ماشخا هل ةلوا یتداع كمرد, تاءروك تح كم

 لاوس ماءط نس اعوا ید شاق کب ماعطو مد هجا شر ند ه.ص

 ندمرطاخو یدع اكو ماعط یی رخ هدک دید یدتالوغشم ندهعغاو

 تورلشاب هلق مردب مدید مدیا دارم كتیا لاوس هدنولخ نکل یدیکیچ
 یار گحاو یعلتعا کیدنیا ه دا نا جا راضی وات نس نوک وب

 عف یکنگیدننا داعت ساو بارغسایمک دنا مارق هدنجورخو لوخدو

 رماه دقع مدآ وب هدنباوج مردپ م در د دتا ماطعتسا تباغبیلب ی دید مد

 كنا نیو یدا شاوا هرفاو یئس بالو تدم هدرصءو یدیا یسلاو

 تالو راسب رکسشت نالوا ندنوب كنااعرو مدمروک مدآ راکتاما یک
 هدعل دراو ه رم صم رلیدتنا بص لاو هن ر کا ۳ مدنسا ه دنزاف>

 صلو شفت ین اضاتو قاب اکنرا هد هری لاوماو نناطةس ردقنره

 لزع طف مدم هلوب نشر الصا هد هوا مدعا ق.یقح ناکمالا قوفو



 ا ع ل ز

 هکزب هد هيل ر زب نسدع نکا فوخ ن دنرلار طح یاس قح هرز دفان

 تیصععر هب و دکیدا اف هدیو ردق ول نمد. ا هلا هل اب تعاط ندرعالخ

 یدیدردملاوا شباو هتبا فار یرازوسوب مدید لهدا تاجت یار هلبا

 یدلشاب هیعا تونابو |مداک دج دصق نعیدرووا هداموق قحوحوو
 یردق كنيلاتعتقح .دعب هدوب وا ییجوحوسش تبا ربصزارب هب یز

 بولا ندعاجوف جوج وب و یدنازوا قبلا یعز مدید رولوا هوا هل

 ءرلا نيب لوح ندا » بور دلاق هاعت یزوک هدتفواوا یدتارف هیاب رد

 «ردق ىش لک لع كنا كنوقو تالوع دوس الا اده سو یا لح هلدو

 تواوا رها ط هبادر ندرح باود مدیا س ٤روتب یاعدوب نب هللاو مدد
 هان اه لبعرداق یدتنک:یدلاط جد نوطو یدوسا لواو یدحآ ی غا

 ۳ هخااط ه دعبیدتا طفح نددوسا لوا یی هلدا ی وقو لوح نیل اعلا نر نالوا

 كنو زجوب تونوشود نوت نود هدیه نحرب كر هر درک هناروا نداروا

 هک دا روهط هدا یھ ا سا هک ات مرگآ ندنب وصو ردنا لکا ندنوا

 ميما ند e هوا ندنرلترمض> للاعد قح هدنتهح صال ع ارز

 یجش! مدنلکا هرزوا لاوت.وب هدهر وک ذم "درب رج نوک ت ردو مدید ردقوپ
 ٤ اولا نالوا دمرزوا بوهیح هزاع كسک وب كرز یدنرول هنیفسر نوک

 ند هر رج ین بولک مدا جوا لبا لادن کا هیفس مدت ا تراشا هب هایقس هلا

 یقف دنا کد كلدوتسا هدم درک عا كنک زاندروتک ر هفتو زابدلا
 نايه بويع هلوا هک ام و_عسعن هدمدلوا مدروک هدن تب یمحوح

 مدید زدم داو می ون هللاو بوب وا نیسارا كن زوک یکیا یالفطو مدانآ

 رلید د یدلک یمعلقوز ول هلو یدعس درج ول نسدعه و نساکب هنیعس ل ها

 لدوسا وند یداوا هلبوشارح ام نکیاردقوب ناص نہ دلو کد هلو نب هللاو

 نوتاخاب هک رلیدیدو رایدلشاب هرکفت یس هلج هدن راک دتشدا مد لبا لا نسهصق
 لدم از نک جدا بل كنم اکس هدزن دعا لقن بی ا هیت نم
 یدروطو ی دهیح هبا درب هنک وا تو شعس یار هلا هنس و رزب مهدیا

 كنهبادرک ابو دنا ادن ید انغرت هزت ویدیاهدنس هقرا كن هباد لو ا قح وح ولو

 ندا 4: هتش یدید رکسرولوا ك اله رک هسا لا ینجوحول ندنس هقرا

 یدروکح هر هثیفس بولا یوجوجویدخ | هنس هفرا كنهباد یر

 ) بععر دو (



(1 ۷) 

 یدئاوا ناسحا ید قانا رم دل یموم نکیا

 هب راتیکب ك ره دش لصوهز هکر د هللا ه-جر برح ن لع تاکح )

 كطش رهن بوازوا ندداد درک ترس هغداقر و قدیح دطسرپارب

 یدشود هندس هنروا كفروزات بواره قلاب لوب رب هدر! دراو هئطسو
 نکیا روش نک قدقیخ هن راذک كط شنو ڪج نودواهکمروشد ینلاب

 دنا نوحا اشا شراثا كن هبارخ لوا لدروک لح هارخر نیس هزب

 روت روط باشر واغاب يرلذاناو یرالا هداع لوا هک قدقاب قداوا لخاد

 || یرللا روب روط رطاقر هلیعاتم هدنرزواو رویناب مدار شما زاغوب هدناب و
 | هلا ارك لقب كن راک ءو ش ن دانا لاوس نس هصق ندتیکب نالواولغات

 ی رافااو ی رالا هل-مجو زککبدروک بوروتک هلو یب مدا شغوط

 یهانکو هعا(طاکب بوراولا اک ان یدد کجهر دلوا لا نسو یداغا

 | قح نوساوا لالح اکس معاتمو هعا ا.> ن دجور بو هلآ هنرزوا

 ۱ ك بولد کا رع د س هک ه دا نی٤ هنن رلترصضح اعد

 یا نالوا هدنعاشوقو یدعریک هنعالوق كش رح مدتا زا قوح

 ندد ورح ولترمسعو وانجز ندنفالغ قاع ىدا عورش هفهرا هح

 | نسودنکودنک بولک تسار هث زاغوب قاع هدک دکح هلت وعص هر ندرب

 لدزوح یتغااو نیلا كناوج ی دد م دلاق هرزوا لاح وب نو ی دلزاغوب

 هغداق ب ونود هفروزرزب یدّتبل و یدلالدرب و هی ودنک ی شاموقو لغبو
 مکیدروکت یفیکو ب یدلیااقلا هطش یتسودنک بور دلاق قلاب هدرمنلدةچ
 رينا فیطالا ناهس# یدلک بیجعاکب هدایز ندنس هلج كراش مکیدتشداو
 نکردیا یفاوط یی همطعم دیک ن ردا لغت یس ر ندا تباکح (

 ادنود عدلا لدېع رکاب م رکاب شا رغص لفطر هنن زوموا نوئاخر

 نالوا ه دنن كن رلذریضح یلاعت قح هلبا كنس نوراو هتناب یدردنا

 تک ار هنهیقسرپ نی ب ویلشاب هلن ناک هدمتلدروسص وب د رل ءدق دمعوب

 نم هنیفس بوسا راکزوردیدشرب یدیا راوموقرب ندراجتربارب هلمزبو مدلوا
 ص رب هدلاح ییبدلوا ه درک اح و قحوح و ی دلوا قرغ

 قدلاق بولوا صالخ مدآ ءایس یعزر هدنرزوا كنەتخربو ن هدنرزوا
 یدبا شلوا هک اضقوب رابدلوا قرغ بهراذآواهدنحما كن هنیقس ادعام

 هلردبا كي رحت یب وص هللاو یدروک نب یی ز هایس لوا « دقدلوا حابص
 ۳۳9۲58 ۹م



(FE) 

  ۱ہدھساا ی ا باط یناوصح رد-هن ره هلمح و داع قحو> هدک درد

 دمو لءاز تیفیک و ندعحوح هلا یرظذ كش نویلوالصاح یرب

 زکا تواوا او رخ ه دنفح كفحوح یسهلازا كايفیک و هکار ز یدلوا ۱

 ی دنا روالوا فوخ ندرلاح والم یو نرهش هوا لداز

 یقیرط كس بودا لاوس ندن راترمض> نراطا نرشب تیاکح )

 نيب كنس ارز یداوا هلو که كلاح یا دتا هدلوخد هد رګو كرت

 لس عدنماذه تورو باوج هدنرلد دروص ويد رد-هردر تع سالا

 مدریدااق مدلوب دعاکو نکردیک هدلوب مدیا را۶ لحرر نی لات ها

 توی مع یی رزوا ی دبا شازاب « مح)ا نجر)ا هلا مس! » هد دعاک لوا

 رله رد لوا مدا كلام هم «۵رد کا قکا هدتفو لواو مد وو هج

 مدا بیات یدسع اک غیداو تو دنا ددا ہم هیلاع ندرا-طع هلا ۱

 15| ببیطت یمال ےب نسرمشباب لاقرپ اب وک مدزوک ہدما ور هک لوا |

 ی دیا رد م ردیا بییطا هد رخاو هدایند هيلا یکعما كنس هد

 را درو-ج |

 هداو نکردک یسهب ول بیس كن رلترمضح را ع ن روص:« تاکح )

 دغاک یدنا شارا «(محرلانجراا هللا سب » هدنرزوا دکیدلوب دشاک ر |

 ید وب هللا عضو هن رغا ن ددد لوا ییحر كحهدا طفح یروک ذم ٤

 هن رز وا كنس هلایبس كمارتحا هیهعفر كفیدلوب لئاقرب هدنساب ور هګک لوا

 یدر و ربخ ورد یدشلوا ع تح باب |

 هدنتهدخ کلج هعءانزور نام وطراکهانک بیل بنذدم دیو تیاکح )

 یک وطا اغا نام یرادقوح ما ل هناحش وط هدندم معي دلوا مرم
 ندوی دلو ا الم هکمګا هلړکر اناغا دڅو لړ ا :دنسهطوا كناغا د یشاب ۱

 لامع یدیا رروط یس هلکران ییداو ی دقلاق ن وجا وضو ضقن ||
 توقلاق ن دنرب ناه شهروک دغاکرب ه دلا كس هنسش كن هلیک راتاغا

 دغاک رکم یدرسوک هرمحان دیعوبو یدلا یدغاک و یدر دلاق یدهشسش |ا

 ید ود هنشابو ید وا یدغعاک هدک دروک یو شلران وو ا روس -

 هنا كنا ی دغاک ورا قیح نسهونک شان ناتدلوا سلت هددقو لوا |
 نا هدنرو رع هنس یکیارب هنززوا كلوب هللاناصس یدیک هنشاب نو و 1

 هددیهاتک دبکو و یدروطوا هنر كناغا دڅ تولوا یاب یگوط اغا

CED 



Ye’) 

 ۱ نو ڪڪر مه دااو رررود یر مع اللا گ هلا 9-2-1 یا تراک (

 یعدو م اا A وڈ راح توا رار هكا ج ركب عالم تتسا قلا نه ردب

 رظتم ها جن 4 نوح ۶ لاصدا ٠ رد رم رودلک وا یک” مرد الا ن ولاص

 نسرمسا ی 1ج و لسفت یا ڳا بودارومط قحوحر و یدلوا

 ۳ هر اک توتلکو جا ی E مرد هد دروص ود

 1 تسد ا ا ۳ EÊ ۳ یبص ید وا فا رش را ذا: دا وت

 2 ن ay اب او ا مرد یدنیکو ی دقار هاروا
 تاللصیادایدلکهدیصو كل درمک هعماع هلا لر داع یتیدداوا یتلاتبود

 یدناکو اا یصیدآرروطهدرب ےک دو ةار قلابهدزر ید دعنح ن دە ءا دالا

 هادک دا لفن یلاحو كوغحوح هم هدلاو مردپ یدرونک هرل زهر ار , هل رب و

 هو وح مددپ ید د نوا لکار ار هل هزب یعلابو نوسروط وا هل و کا

 ی هدراطا توو ت ئ لک مردن ی دد اص 5 هدک دا | هد افا
۳ 

 ا ید مکا هداز مردنا قللاج ههفدر هد وک ن هدنک دید مهد ا لکارارپ

 ٠ هدو كلوا ماسحا یدتنک تولد مزواک هرکفر ط رس دا یا مرراک دیس

 لدتا رفاسم هد ةطوار دک لواو قدنوا عراف تودا ماعط یدک ی

 ۱ هکمورول ى راب کک ىدا راو قحوح زد موروتک و ھم حرت بد رد هر

 کب سەر = نضر قاسم مر برات 2 ۵ 1 لاوسولد یداوا هاکس یدلشاب

 بلط یروک د دم فک ی دد مدن رول م د-علاو و مدتااعد ودرب و ی

 هج هل وا هسا والاف لصد ن دءاشحا رو ق دراو هنس هطوا نوحا

 قدم هلو هد هّط وا یی دلوا یعوحوح نکل قدا دو دم

 | اش ضصعب.هدن۶ .دالب هکر ردو یر روض ییفای اما تیاکچ

 ۲ راسا هک هره راییصو ی دراس وا نو وأ هلبارلییص قحوحر ندندالوا

 اکو عشیردپ یدردیاراضحا هع یراقدانب وا نو وا لالا هبا

 بعرد هدک دد ترا ماعطا لا ماعط ن الف و نال د اغوا تواوا فداو

 بیکار اتنا N رارکنو یدعا راف ا یوا عطا
 هلا ىلا جشی دا م اعطا لا اق شیردب هللا ماعط یکیدتسسارب ج لس

 تا ماعطا هلا هعطإ نالفو ناد هللا 1 بودا ج یعوحوح

Ga 



(E) 
 ت ا الل دا

  ۱ها كعا ماعط رلیدرویب روت ی رگاعط هب راجان هدفدلوا ماشحا یدلاق

 همشردر دلبر و یاکی دتا سقت نوکوب یرلث مضح هرذ ما یدبا تتر

 ترسه> هدک دید لهدناراطفا هلا كزا كدا ردا ها هعنایم ج

 مدرل ذوا یسیا لوا دما وا درر چک ةَهرظاع کا عا فزع اکب هدا

 اهیاع هللا ناوضر رلبدرویب

 لجر لوا نکراددبا ترمشعو شرع هللا یسام دن لسجرر تیاکح )
 نوا قلا هویمو هکاوف راد هنرشع هل تورو مهرد ترد ال

 ك: اع کن رل رطح هنع هللا یطررا عن رو صنم م الغی دردنوک هوشراح

 مهرد ترد ےک ر هه,هعفوش نوع ارقفرب كن رلنرضحروص*ن Ay رک ندن س وہ9

 یک ردتردنالواهدنلاو یدششا یک د 1 51 هساارر و

 لوا اک هک نسر دا د| رھ در یز ر نفخ روصو یدرو هرو رو لم

 اد ه دک دید مرتسا یلعلوادازآ اد اهدقدروید هدیاییاعد 1

 یخداکا ید د مرتسا یاد كارد ترد مکیدړو هرو وش یدتا لاوس 1

 هر بول ھم لب بس یرلترمضج ف 7 قح ی دروص نسج وا بودا 2

 یگوقو ید ری دس مع "دو یف ىد یرلت رضح ناشی حج هدک دتنا لاوس

 مالغ یدروب E ید نوعا EE ۵ دکد رد مسا ین نإ ترفعم :

 هد س ی هصق هدا وس ورد اک ع هلل وب ست هدندوع هنسسددنفا

 هدک دید ملوا دازآ لب مال یدروصوید یدیاهنیساعدیا دتبایدر وربخ |ا
 یدد یدنآ هب یسیعکبا یدتا دا ازآ یبالغ بولد ىلاعا هلا اهحوار > تا

 ا هد رنک هلن ای ترم له اترد مکیدرب و

 كاملا قوم ةر ر هب ول كنسهدک دت ارا سقتسا نسامح و وایدد, سا

 یس عباس ۰ هدره تن لا »وا تویلنا راغهنتعاو هب وت لاحرد هدشاوح واد

 تعاجچ و كروصختمو كل سو 2 یدروصود ردن E ک دارا بن

 ست سو ےب كکتسا ی دردوب هدنکندید 0 | بلط یترفغم كەد وج وم

 لئاقر هک اب هک -یدزوک هدنسأب و ور هع ؟لوا و یدرو را

 EE ار <| یوا ه دننردق و عسو كس ن درس هکنددا رد اکا

 روصمو ی الغو نس یو مت قالوا ہ دغر دف منہ نب ایت ۱

 مدلنا ت رفع 2 ضا مودو ىدا ۱

 تاکح ۲ 7



8 

 i لواو ی .ea روتاخر ےس FN یدهیح زد ER نوا ها ھل

 | هشحاف هروه شم تروعلوا هک رکم یدرب و هبهدو نم یهر د كيب نوا
 ۱ رلشهرب و مهرد ك نوا هب هاز نالف ہیک وب یابص شعا ندرراکانزو

 ۱ یک رد كدا تیا كالذک هد ها یعجوا ی دلوا راوبتم هد هداب ولد 1

 فداصت همدآ كسعو لی رندانغلها هدقدقبح هغاقوس باص “الا

 یس ريا یدرب و هم دآ لوا ی رد كيب نوا ن الوا یعصتسم ہلکا

 سک ره ودر ثهرب و مهرد كيب نوا هل. ینغ نالف ۳ هک وب نوک

 نیک درد تواوافداو هراتیفیکوت مدا لوا یدلوا و بولوا فاو

 | هدنسابؤر یدراو هب وقب وا .دلاح ینیدلوا نوزحو موش تاب هد

 كنس نار زهلوا نورگاکس یراترضح یاعلو هل اس هللا ا ر

 ۱ مهرد كيب نوا نس هرسرخرروس مدعا ترفغم نسو مد الومق یک ف دص

 | یثرس تب ج ن هک ردکترع مولعم كنس برا رسرخ ه دنکیدتا اطعا

 ا تی نواو ك دا قازرا یس یرع مدردبا باکترا ن دلاح ترو رڪ

 هیناز ی داوا رتفتسمو بنات ندعارسرخ بود مدلوا كلام ههرد

 یانز ندید داوا هب رطضو هرمعد ی و تولوا یدالوا كت روع ۱

 هات ن دانز تصعم هدقداوا تالام همهرد كيب نوا یدبا ردبا باکترا

 یقدصت الصا نوصساضر یلاعت هللابولوا لی تبا تغ لجرو یدلوا

 نوا هک راو یرللوق هن كعح بانج اکی یاو هدقدراو هنسهلاخ یدبا را

 ا :٤ روی دا ق دصد EY نایلوا یس هفراعم ندر یه رد اا

 قح لروکذم غ بوبد مروا ناسحا هیارتف نکیاراو مهرشک لاوما
 ی ددشا هک ا لام قاعات ولا ح رش ییردص یراترضح یامت

 لوف یکهفدصو ىدا ترقغم نس نيلاعلا بر ۹ یس تا نسحو

 هبارفف ید نس هقان لاوما بولوا رورمسم روک ذم لحر هدک دید یدلبا

 یدلنا قدصاو لب

 اا دن ما ی دتا تاور ن دنراترمضح هرذ ماردکنلا ی دم تیاکح )

 ۲ یصرربب لا نا هکر بد یدىا یس همداخ تناهنع هللا یکصد هشلاع| ترض >

 ناسکسزو هلبا زارع یا هر اهنع هللا یر هام ترضح اهماع هللا

 یرلبهرد لوا بویتسبا قطر یرلتمضح نیم ولاما یدردنوک مهرد كي

 ےھردر هدا گلو هشااع ترصح رد همان خا یدلدا ےس ص ا د



5 ۳ ۳2 Ef را 

 امام در شک هه TEE شقا 5-4 دگ ب وا

 ردارب بویه هل نغلدر ءواهن دهاز یدلراص هدهاژ ب ولار ھ٥ ندنر و

 قارسرخو نس رک زیاتو تفاسف فیوصن تانک اد نسزسا هر ناب

 ناروط ولیصا هداروش ےب هدنلاوس ود مدا قلزس رخ هنن هد نسرد! |
 یراهلداح ود مدلاح یکدتشر كن هاو دهاز یدبد ل دااح یک رک |

 راد ړ تیک هتروضح كنهدلبرمغا تیاهت تورو هه یهشقانمو هرحاشم |

 ردم داجلص لاعفا كکیدتا كنسو توقا هدهازرمارلب دتا لفن ی هصقو

 یسیرب ندرارمءاح یدید مدنبا تقرسیشر ن هللاو یویلغادهاز:دک دید

 ی هلا نالوا ه دنرزوآ هدک دید کول وص ت ورافح یتاوتا لدهاز

 رمص ر هدک در :EE و ده ازر وب روط وایراص هاب دا رلددر وکرلبد راعیح

 یدلوایشغتوشو دو هد اتق رافم نداد هکندلافزا بودنا هک هللا دالب

 تودنا ادن فتاهر هدک دابا معا وند نکن روتک كنک دو هل ه دلب ریما

 كلا تیفیک و یتعب ردیدوم لوا ها ترض نفاص یهللالو هللا دبعا

 جن هکن دشا ریطع هصر ید هداب ریماهدک دید رد,ملا کات هدندعح |

 تقافآ لاک درع یداوا یفغو ید ثافا کا تقراغم ندندب وزا
 مداد یعرحو یان .ڪص ن مسا یکمر وب هلاقا نددس مالومات هدّو داو

 هللاكنا قلخو یدیار دراجات نامالا ناما هعا هذخ اوم یب م راکاطخر

 بول وا ندنرلقانا لدهاز ه دقدلوت تقافا هداب رها ی دنا رروٌتاعارار

 نالوا نداد نانسخحس# ا ج تاتح ننه دوس ود ردن لاحوب |[

 دثی رک كمداوب نک رک ندوشراح مد اشا دمع هرزوا كمعارظا هش |[

 یک رک بواب راسص اکب مدآوب کالا ۲ یشر ی ربع مدتارظن هلبا تافغ |

 یدید یدابا روہظ هل-محو نککیدروک لاح قابو یدید دنا تقرس |

 لاعت هللا هجر

 هعدسا ندنرلدرمعح یلاعت و هراکسقح یر ندالاحر همده2«نامزاتساکح )

 هاب هکر . نودا تب هکعا قدصت هرزوا قملوا فقاوهسو ر یرغ

 ولنآو ۵ ن دنس وشراق Baa E هعاووسو یدلا مهرد كم نوا

 هکر کم یدربو هلجر یراوس لوا ېې رد كينوا بوراقیح یدلبا رومط |
 َه هو هدرهش ن 5 یسلربا شعا ند رزسرح ر وهم مدآ لوا" ۱

 ده ی با یدلوا روه شم بوالب وس ود راش مرو مهرد كب نوا هراس



 بو ظ رود a ؟ ناو قادوا ی قرغ E ر .EEN ل وار 73

 نالوا هد هاوس واو ید: ا ارحات ۳ داوا ۳3۳ تاو كنواعوا

 هبهدلب حراخ یساباب یدشانب بواک هبه TR هرکصذ دن دمرب ولغوا

 یطاس یب دلا ن دیسو دنک لخعش مدعه یدبا س يج وشراق هنولغوا

 هکدروک بودا تقد رجات ید ارارروتک تودلکوب هن . رزوا كن هودر

 هلا لاوس ندنلغوا نس هصف كطابس ردها یکیدرپ و هش هنیعب

 تمالعو یس هی هصق تطاسسب وب مردپ مب هدک دید لدلوب هد هر نوب
 هليا نعرا هیفس هلا اوه قفاوم نددنه دالب مردار و ن, ردراو یس هیطع

 تمایق هلبا هتطروفو راکزور هدرمعلدراو هنطسو كنابرد بودی تکرح

 ره یدلیجا نیر هنیفسهدکن وا نولوا دتشمزااوحا هد هحرد قع وق
 دادعاو هناعا هک رپ ر نواوالوغشم هل لاح كن هیفسرمغف دلوا تکار عرب

 ر قدروط بواوا 5 اف دن رار طح یل ابو ه اع“ قحو دم هدیا

 نالیحآ كن هوس توروتکیطاس ول و یدلوارهاظ حشر هن هوس

 قدلوالصاو هلحاس مانالادعب بود هدنزوب زک د هعالسلاب ید هع طه رپ

 هدننورد كن هدیقسو بوقیح ههر یدیا رروط ی هعیط هد هیس طاسو

 ال دتا ح الصا نل نالوا رسکنمو متفنم ب وراسقیج ییایشا نالوا

 یداوا فاتو قرغ هلبارنلوا « دنا هنیئس یندداوا بکار كمردارپ
 | یطاسب لوا یدعت هنلغوا رجات یدید یدلواصالخ هدیرف ادرفندنگاو

 : ود م رول لب یدید نس,هرواب كروک ىش ندبا عضو هو یا س

 | هع ناه .دک دروک ینههدازرجاترابدلک هنهذیولاربار ییلغوا هد اوچ

 مکیدروک منا حشو هتشا هللاو مردن منبیآ بودیا هصص هلیا ہے يظع

 ا عضو نیلسد كرام دن رزوا كندا رحات ج یدلیا بود رز دیش

 | هدانا ی مما تةیق> اکب نوک یدیسا هل بازا ت هتهش رج اندک د لک تنوکسو تقافا

 یراتر طح یاعت قح هدنگیدبد مدرر و هرس دیاسکیا كطاس هک رک کم روب

 یددد یدروبدا مع هل وب

 لوبقع ند هام كتا تاعم برس تاذر ناداص تاک )
 دع هلی راترمض> یلاعتو هنا“ قح هرزوا كمعارظف همش لزوکو

 تع يدرب ولیصا نکا ک ندنسوش راحرا وة نوکر هیلاراشم طاصیدتا

 ۱۱ كنا یحاص E دعا تود و رد هح هداب ز ر هرک توروطو ید روک رک



 مو لو یرلت دروح ی نادجا« Et لو لیدلشاب

 محو هل هجوت هب یراعاانا اشم یدنر نفد نالوا هدندب بودنا

 قحا زلوا ن هملاسطم هلا كنا م ردءحوح یعاورلا 1 دجا وب نودیا

 هدنتسد كلاوق یرلترمضح یراملا نا حش رلیدید رد هلا كنس نم هبلاطء

 کا نکا لوس ن دهجوحو هد ما یادتا یدنرب نوڪ فد نالوا

 مکیدتا لاخدا یعحوح هساح هل ولن هدستقو لوا هسدا نه ەر و تاوخ

 یافرا ن دجا یدیس اشم یدروب مرواوا قم ه هبلاطم ه-:مج

 هدناوج هدنرلکدید دنر نوڪ ین ةد تالاوف بودا تافلا هنو راذرضح

 هزب لاوق ۽ 1 هدیا تعجایم هدب اما ثالاو هدب وب زب مار ؟ اداس

 لملوا عبا هناوق كنا هدرازب نوش وس سهرطاخ ندیاروطخ هن رطاخ

 هنلک وک كنس تودنا لاوس هلا و ن دنس ه طاخ هد وحوم 2 ایم رلیدروم

 مدیا هدنسلگ كشايع ےداطرب نوک ی کنود ن هدنرلکدید یدلک یس لصا

 یک یرالباس# كخماشم وبشا بولوا شوخرسو رلیدا شونو شبع
 هک وک یس هرطاخ ردوللثم رلنارکس ناتلوا رک ذ ه داش موب رلیدتا لام

 هدنرلکدنسدا ینو میاشم یدید یدنر فدو ید یصوت نگر ولک

 یلسد كن رار ص > هرس سدق یعافراان دجا یدیس بوعلاقیس هلج

 ۱ رلید- | رادتعا تودنا سو

 هئس هناخ كرجاترب هدهیردنکسا رحشرپ نادنلاشم رابک تیاکح ) ||
IS. :ینا کەش بواوا نونعتداغبلو قرشتم هل« و دق كشر حا  

 اصوصخ هنس هعص تالع ینیدلوا لرحات یدلبا داعداو میظع و ردو

 ماست ور ذ ههلاق ددع E ید قرده-دلوا باج ندمور

 وند رب و اکب ی را دعا فون یرلنرمط> و ج یدا شاک قباطم هب ۵ فص

 هدند نع ل رجات تولوا توت ۳2 تاغ راهلاق یدلنا بلط ن درجات

 مهدیآ اط ءا ساھ! ی دعا ندن 2"دلوا ندایسا كحهدیا و شیاشح

 ےک“ اهیو هجا 1 حش ی دا زان ندع شود نوسروطهدنرب هن راها اق

 رکسرویرو- هل وا هکنوحر جات هدنکیدلبارارسصاوبد مرا یرل هکلاقوب ق جتا

 تولوا یار ر جو ی د نوسااق اکب یسب رب رکروس ذخا نسل رب یراب

 هفتا واعوا يا كرحات هدتفولوا یدتیک یدقیح تولایسا رلرلطاسلو

 تدمدعب رلبدتا تکزرع هندرط دنه نوا ترا بو هراهیفس هعشد

 ( رکذ )



I: 

 نالوا عیاض کر دو ما روک اولا یرایف یدک ق لا 9و
 ولد ا جیک للا لب س یف هدرا ردو دوخاب مرواوا بان رفظ هملاوما

  ۱هل ّصدزار ندا مدا دعب ایم امامت یولیش یک, دب د كع یوشلب ود لوس

 هره واز مدنلکوب هلاچرب بودا هعبایم یش راد هب ولطاط هد هلا كنا یدلاق
 ودنک روح روط هدنسومش كندواژ هاد هلا لو نالوا عياض هدیعب شاق اب

 هدا ر هاشم اکا هکلب بودا رکف کا ص مدید مهراد مب و و

 هعتما نالوا هدنرزواو مهباد باهنیعب هکمدروک ه دمت دڈاقا كره د رد هباد

 دوخ اب م هرو هن رب یناوسیح بودیا بھا ن دلاحول ملام مب شاموقو

O او ی A 
 یگاوحو مدربک هثناب كعش و درابا ظافح هدهرکصا دوب ندا طفحردق

 وید ردو ههاک هب ولطاط ی دقاب ررب رر م دتا ض رع بوب وڏ هنکوا
 مدشنا هعیاسم یو هد هر آکا یدلاق هلضذ ها را در یدیساب یدروص

 هدر نشا ر وطار ندلوقا ی سیو هد ویو ره رز و
 هج أ هک كر تاصهداروآ یک اقر زاسق, ]هدا دام یەدان ز ر

 را دهند تا تخورف هللا ها نیش تویمرب و هر ىسەر و هکردقوش

 ىدد رد هدملا لوص رح و هدلا عاص نیم ز ےب هسعافوخ ود رولک

 ندندام ندنفیدلوا یتادقفو یتردن كشاموف نالرا هلع مدراو هبه راسق

 مدتا صق نف بویمر و هب یسهرب و مدناص هبا اهب هدانز قوج كب

 ندزک دو ندهرق هرکص ندمیدتیالیمکت نوتاص ماش یراشاموقن
 ىدا رلشملوا دازآ نددنو ديو هکانوک یدلشا هکعا روهط

 ) یعافرلا نب دجما یدیس فراعلا ربیکلا حش هکر واوا تیاور تیاکح
 نکا باش زونه یرلترضح هتاکرب نم انیاع د اعاو هحور هللا س دق

  2تئارف ع رک نارق ندنرلترضح یطساولا "یراقلا نب ىلع فراعلا

 یراقلا ن ىلع هلب را دب رح بودا ماعط بدتر صر ی دردیا
 یاعط یدلناتوعد تعاججر ندالعو ارقو اشم راسو یی راترضح

 یتغت بولا نفد لاوق نالوا رار هدسلح هدنرافدلوا عراف بودا لکا

 دوعق هدلاءن فص یرلترضح یعافرا دجا دیس ی داشاب هكا تاهلو

 دوحوم ید ش س ۶ وق هنا ی اود ك لا یدات ساو ۳

 نت نت یو اب 2۹ ا ی 234 مات



ED) 

 هد یدید ترا باججا 3 نا یگ "او رصد ضع نالوا هدراسهک

 ندا نک الم مد تا باج >اوا-فنخا نود عادو هروکحذم كالم

 ذم دخ صو صع هیاسن کوب ی دروطوا هدن س ود بوج

 مدآوت بودا راض>ا تعا ج رب یدلبا مما وند نکی روتک دف روض 6
 یا ا لاک هو و و.ردنهار لجروبو ردساع“مدآوبو رد رطب

 ردك داخ لناصسنک رادع ۰1 ضرع رر ررب بولد یساج صو و

 یدتا فو هراس تودنآ اشار سار هک ا یدتا لاوس ولد |ا

 بودا راھطا ےظعء بصغ كالع هدن راکدیدرد رسا لو! ا الا

 | هلاو> هب ینجا سس یرمغ كدلم تودارکت نک لح ندنتمدخ كب را تد

 یتس هلج اح رغ كاس نوفا تمدجخ ةت كي ر هک شع |
 هدنتم دخ كاسبنک مد داو ںورغاح هنن روصح یو ی دتا مادعاو لتق |ا

aما مد  ge RAEقعس ءاركا كو  | 

 یس هدلب ازرع» بور و رکاب كج هن و قاج رخو تعلخ اکوب رد شلوا
 رپ ی هلمحو یکندتنا را كکلم یدید 6 بز مزال كمردنوک دو ط

 مدتا تدوع نداروا رلیدتا

 رجانر مدتشبا ندمدآ قوح رارروب یرلترضح ییفان ماما تاکح )

 لوا م هعتمآ هکنداراو مهبادرب هغو مدیا هرژوارفس ن هک رد لفت

 هم هراد مدشراق هدا بواوا لخاد هرصم هک اتو ید هدنرزوا كنهاد

 || رخر هددسیا مدلبا لا وسو مدتا شتفت هک ردقنره مدم هروک تودیارطذ
 £ یرو- ھند دلا سایعلاولا م ی کی مابحا ضب مدعهل 1

 0 هیلاراشم حش رل دد نسهلو رفط هکناعلاضو هیلبا اعد اک هکر دلاعحا

 ۱ مدلنا لمن يه ضو مدر_و مالس توراو ندنعلدلوا مولعم مدقد هد

 | اکب قحا بویلیوسزوس راد هقجاحو بویر و قالوق الصا هعالک ےب
 | ردقوش ندجاوحو ندوقیقد یدلکرفاسم یکبا «ندنع مزب هدیاوج

 || ارفف ما ع وجر د رب هللاو بوسغیح ندنناب ی دید زر دا بلط یش
 هرر نت کو Ê مدلک اکا رارولس ب , رلع اوح و دن ہک قا یهورک

 هکلب ی دتا اعد 1 هنو ی دلکد یاوکش ۷ ۱ مرآ اوا راو

 نکر دیک بوعیح هللا تان ول مدید یدلبا ب بلط نساضق كاج اخ كنود !

 نس هک دمر و یکید اکب ہک ات بوتوطو مدلک تسار ہمدآرب نالوا مغجالا |
 هک, دک همد راهه رد ول یدرب وها ردق ےھرد شلا اکب مدد مر ول وق

 ( وش 2



8۲ ( 

 | اضنفاقلوا هلا قدرطو لوصو هدوصعء مو داوا رومأم ار ز یدروتو

 | یدتنا فقو هنتهدخ كناسبنک بولآ نوناص هسهل ربتعهرب نب یدبا شقا
 شرف هرشک طاس هناتسنک مدروک نوک رب مدلوا ه دانه دخ كناسنک مادارب

 مدتا لاوس ود ردنلیصا ی بییطاو ف ظا ناسنک بودیا

 قفو كئراب ۲ رولک هننرابز ی تا دهد درب AE ردشداع ۵

 ۱ هتک 5 اتسشک هدک دلک كلمو زردنا رمصاح نوح ا ك ۷ دک دلک

 | تناسنکو رلبدید ردیا تدابع بولوا لخاد رکاب تالهو رولیغا اهن راف
  ءدورحاو رازدم هروک یی مدتا افتخاو باسصخا ن هدنزاقداسق نسوق
 || «دلاح یی دلوا نکلاب رلیدجا نس وق كن اسنک هدک د اک كلم مدلاق
 | هکر و یدرکیتفارطا لناسنک فل .رلیدام یوی رارکت یدربک هب ورا
 || فارطا ییا نمروک یب لوا مدردیاریس ینآ ن یدریدشارآ و بد نوسلوا
 | ,دندلوا نط ردا هست بودی ی یک
 ها الص بوروتکر کت هلا هحوت هب هل RA نالوا وا

 | .دقولوا یدلندردمدآوب رک: دتا دارم نیعاقجا كنساکب یدلیا عورش
 | نسو یدروک نب هدک دعا تافتلا هنسارو مدروط هدنس هقرا بولوا رهاظ

 ۱ ادروک نبسیدرد نسرومب نک هنهدارون مديد ماسه ېک كس یدد نسوک

 || هعاغجا هلبا كناخدن یدتا لاوس یمناشو لاح بودیا لابقا اکب مدید

 | هداسنک و قاتاص بولواربسا قب رط كعاقجا هلبا كناو یبغدلوا روم ام
 ۱ تاه ندنب مدرپو ربخ یتفدلوا نکم هللروص هه ند روص قاوا مداخ

 مدلول ندیم دص رابک یروک ذم کاله لدا هقشاکم هزع ر ر تودیا طح

 رواوا لصد: لا كد صا نطاب دک تارا لرافکو تئس بودا لاوسو

 | مالسا لها هدئاوفنالوالصاح هدننی كرارفاکوب نوچ ےب جای مدید
 ا فصو اکب نعل داوا هروک اە یدید م هلوا لصاو مدسلوا شلوا هدنسارا

 || ىلاعت هللا بواوالجورع هتلذفصااخ ملاعاو مالساو مدیحوت مب مدید تیا
 ۱ لکا ل الح زس ههبش و رداک د علطم هلاح مش یسب رغ ن رترلترضح

 ا كوب كپ كالسا لها نرکا هکهردیا ه رک عقانم هدنقح نیلسعو مردیا
 لهاو لوا رداق هعاسا یفانم لوا هدنهح نیسم مدسلوا یراهاشداب

 داسفا ییرالاوحاو لتق هلبوا یرافک بودا عنم یساذا كراذک ندمالسا

 گیاه مد نەدا مهس اوا شلوا نام القا نیطالس مظطعا رکا هک مزدا



 3 نا

Nند هو اب  akهد دروتب اس م ما 3۹ ی لاوتشو دارا  

 یدلوا می د اوج ثنلاوسو لاؤ يکيدتا الرول نه لج ر هک ردوا €: ۱

 4 ه-هلح ندنراهنروا ڭا تن ینا مد دل وا هدنرهفرا بودنا هجا |ا

 یر ندا وس كه رع هد ما لوا دله حو یار كنه رظانم ۲ مدلوقوص

 نرل رطح یلاعآقح هدتعب تودنا رب رقتو رارکت ایلرابعب لر دعا رعیت

 شهوفوا الخ لد نوک وب لاح مدر و یباوج هلسهجو یکیدنا حفاکب
 بودنا بجعل ن دعاوج ےب سردم مدا شمع | هرظانم هلیا هسک و مدیا

 نالوا طانم رلیدتیا ماظهتسسا یمردق ےب و رایدلوا توه ہرا لوا ضاح
 کد درو مدعم یدسا لاوس ؛ ن دسر د مود a ) صنعت

 ا نوجا روالهوب راه-ردم درو و مد دروک یدعم رداکد مدآ

 تباغ سردم ندمددر و تاوج توئاوب هددت لح یدډ را |

 رومأم هبهداعا یتسمدر_ و رمخ هدنن یدروص ود ردن كعسا بواوا نون
 دیفقات را: دلا تعا حو سردم هدعإ ىد مدتنا ده 4-4 وایت, بود

 زردبا عید هحراو هنس هناخ یدیعم لوا هدودلوا دعم یکیردرغ داع مزب

 ي مو هه عیش رلیدتسا كيك رار ار 64-4و رایدقیچ ند هسردم ولد
 كع رلبدنود ه ورک بودبالومق E مدا اجر ندرلنااود رکیروب

 كدتباعنم نادك ما نالوا تداع یسردم نوح دک: دلک هن رو صح

 منم نةیاعر هرس ی دیساب هدیره دروب یدما كحهدبا لاصدا هل رم نس

 مدل هد. تافو یرلترمضح مش هللا كال دیعم هدسدقو مديد مہا

 یدناوا نگد )0 تدرهاظ هدکد تا تافو

 جاقرو برح هنس حاق رب نب هکر لررو ب یرلترمضح رواعلا حڅ تیاکح)
 اص لواو رواوا لخاد هرافک دالب ودك اص تودنا تعحایس هم

 یخ رد هدمد عا مب و مدرواوا روم ام دز وحد هب هرتک د ال نوحا

 هد ورصد م: یگ روک بوروک ب وا لصاطحا هرو هسک ۳ هدتوو ۱

 تورك هب هرفک ذالب تواوا دراو صار اک.یاعلو هدر اس ییا دمح نم رد

 چ 0 8 هدا و te ple هل ۱ نی نت رر

 1 یدرول رک اذا وا قاس دیدن الا لادخ بو

 ) یدرو 7



) ۰ ¥ 

 ر ۹ نابینا ییکاب ورسسهو تالوک أم هلم و رککبدروک
 ی وص یدبد

RTEشف ۵سا |كرک نوسلوازا  aثایروعاب رولک باس و هكر هكدا لا  

 | ویدزکسرویدیک ههر هزب و یدید رواک امروخ هلبا روح یکیاو نود ساوا
 ۱ زروب دیا دام ت را ز قدرات رضح یا رعسلا رهن اا ی دروص

 رسهنابا نامه هدک دید هثناب كم وق لک رمهکابا ردطاص لحر مدالوا كدد

 | سعدوا در و مالتس کا هدزب و یدرب و مالس هزب و یدلوا عاق هدزگأب

 یدروب » هالوع هعاطا هالوم دلا عاطا ادا « راب ر

 | هدخدلوا لصاو هس دق ی راترمضح یشر لا هللادبعولا حش تیاکح )

 | هیدسردمر هدسدق نوکر رهاطوبا یدنار ارب هلا كلا رهاط)او | هو

 ا ی او هلا ع ةسلاو هيف ته هدئنسومف كن هسردم هکردروک ی دراو

 كن هروک ذه یاههفوژرون روطوا هس ردم
 كيرعموق ید ماجا یس رکا

۱ 

 | یاولا نالواهدلرزواؤند فی دلوا جک و زغا هرق رهاطوبا ی دا یړیغ
 ۱ ایسا ند هروک ذم یاهففو راما سفت ن ار ودنا تی ی و هدهک

 || رلیدنا هک لوا بودیا تدوع هدناج كعشو یدم هریک هب هردم بودیا
 1 تکی دم هریک بودن اا يح نوکی کنودهرهاط وا یرلد رم طح حب نوک یفربا

 ۱ لرعش هکر ید رهاطوبا یدد لوا ددم هد هسردم لواو تیک هیهسردم

 لاح نعوقو هکساب و ی دنوروک عظع كي اکبو مدتبا بل ندناوب
 هر هسر لم ندنهدلوآ مزال لاسا لاحدمهد دن رھا نیش نکلمدلبا ړع

 1 هکهدروک یداژ وس یسر e مدردیا نط ردنا 2 ی یودصو مدٌیک

 ۱ رد وووا س رد ساوا هریک ۵ هلحر یرادرکاشو شءروطوا سردم

 || یکبا یدمرب ور اک: توایجا ماش اا مدعا داره كەرەك هب هةل

 ند ن سوو كەسر دم نا لوا مدروطوا هد را هد را تویل هنروا دیک

 قاقوزوو ضاینا ندرب هرس هلج كن رادرک شو یدلوشراقو یدعلا5

 هتعاجیو هب هحاوخ هرس هاک تالحر وب اا هم دا معدل وا هدنسهفرا یدک

 دج هک وب هدا وج مدا لاوس ود یدلوا ضراع نوح تیشیک وب

 هر هثحامم هلکن ون یدنفا هحاوخ مزن و رک تقاط دن رااوسردیح هط راععو

 یدنفا هحاوح قا رح ید:دردرو هکعا هّءط الم ندعدلواردا

 تویلشاب هر ها داعع نیمروطوارروطوا و الی وطوا عدن ص ناکمرب ا



) ۵۶ ( 

 نددرن مکجهجگاو مکجهدیا لکا مب هدناکءوب هجتروکه لب وب منا هدهرب زجرب
 هدنس هقرا كنار د ید كقزر كنس بودباادن فئاهر اکیهدنفولوامدیدرواک |ا

 مدنادوا 4 مغیداوا رورسم یدید روا وا لصاو تواکاکس هلا هسا وا

 شعب هرکصادیوت ی داوا لئاز هسوسوو فوخ نالوا ه دن هدنفح لایعو

 ندیا لاسرا ییوتکم لوا یدلکنوتکع اکب ندنفرط سوکر ب هلیدب عابحا
 هللا قت نهو » هلود ف طلا ها قدص یدنا نک دلکوک م: الصا م دآ ۱

 للاعت هللا هجر مدد « بساحم ال ثیخ نم هقزرو اجرا لع

 ندزعاوخا هللا یدلللا ىلع ولا نر دا له اشم صعب تیاکع )

 یدقحا ناف بودا تباصاع وج هزو قدیح هيه و نوه راز كن رب 0

 رراش ندرو یدزاق تودیا رفح یضراوکلد ی بلور هک لدروک ۱

 قدلا ند راشم راد_-هم یییدلوا ج ا ۳ رهرط مزب تورافهیح ۱

 یدنا رو وا شعاب ن السرا ےظعر هرزوا ولو ق دارغوط هلو هنو

 بودا فو وت رداعا هد زوک یا كالسرا هک لدروک بوراو نه |

 یس هجراپ م كجو رب و یدلک هغراقرب نکیا هدبچت هنلاح كن السرا
 ىدا دعا نالسرا هلسهمروا هنغالوق لنالسرا زدانفو گلو

 مری تمالعو یرلارموح یلعولا ی دقارب هن رعا ىس دحران ج هغراقو

 هب رب كل دازود هل و نداروا هن یدد ردلکد نوا نالتسراز دوعا

 نت کک هفرط ندنا ت واک تسار هی هباوقرپ شابا ندشماق هدنسهنروا

 قول یو وا اودسام ه دننانوراو نزوناحزب ةت دنا کن دنلوف |
 هوئاخ یدبا شئلوا عضو شاطر شفاروفح هدننا كنسوق كنهماوقو

 یدارولوا هلو هه هلی تدابع هن دیریسو دنک قدروطوا هدننا بورپ و مالس

 هدندب و یدةیح ند هبلوق نولیف نی زا ماشخا هدکدتا بورغ سس

 زکی رک هی هبلوق هدزس هزب یدیاراو امروخ هدنرزوا تاکروحو كروچ یکیا |
 كروج ترد درک هب هلوق هدزب ید درکید اذخ |یئالوارضاح نو الرس ۱

 یدیغو قلامروخالصا هسا هدروک ذم عضوم یداراورمهعطق یا هللا |[

 طواوب تعب باس هرکصا دندمرپ ل دلیا لکا یرقو یروچ نم؛داوب |
 كشاطو ی دغاب روکا هن رزوا كشاط نالوا هدن- سوق كنهیاوق بولک |"

 هدارو نسهوئاخ یدلوا عیاضوص هلماطرب هجراخ نوردلوط ی: روج ||

 ردهلب وب ملاح هلا عر ےب رد هنس شک هدمعلدروص ود نسرولوا وریندتقوت ۱

 ( نککیدروک



 ندرهوح نشو ا هدیسامخ E دنس>ح یاسا ر ندنرهب راح كهاشداب

 رهوکر ايدا فیرعت نسما بو وق هنا كي وص یرهوج هچراب ترد
 نصب الب تواو لماک مد ابنیا ر ندنغدد وي یلثم تولوا هنا درب ةا

 نودیسروتک, ەم ن واضح و نوسردءا هح راب ترد یرهوک لوا هدا زو

 اعم هدک دا نیما صحت و رادد د ی دتا رما یر روح کال ود

 فو> قرهلواصالخ لاحرد شو برک یندد]واالتیم بود دعاطو

 نرل رض هزاش یلامت نیلاعلا بر هلغلوا لئازیئورد تواسفو یو

 دننروضح كهاشداب بولا یرهوک هحراب ,تردو یدابا ناوارفرکشو دج

 ترس لوا ندهد ! داوا ش <! هحراب یک یيدسسا کاکام یدعا 3 دود

 ندنروضح كءاشداب بویلبا ناسحاو ا هدنفح هلبا لج هنتقدو ماا
 | فیطالا ناهس»یدلبا تدوعم دلاح ینو داوانیء اور ورم ءور کڈ ذمو نون

Iناسحالاب امف و رورشلاو نارحالا فذکب یذلا حوا: نجرا مر  

 ۱ 2و نم هتجرو ن رطضاا نم هج رف بقا ناڪ“ رورسااو

 « نيل اعلا بر هللا

 نوعا كلاب ودنا تضغ هنر ندارعف یسرب كکلم تااکح )

 1 هلا دن و دس سود بو وف هنکا یریمدو یدر دتا ان هبقر صوصع

 || تبثاع هد هرمشط یربتف لوا هرک-صذدلوکچ وا یدلیا عنم ندوصو ماعط
 هنن رو طح راب در و ريخ کا بوروک هدااح یتیدلوا رورسم ه رزوا

 چی رو رک كنیدلواو یدرب و تا مک اکس نددشو بودرونک

 كنصالخ اکب یدراتروق مک نسو دلی هلوا لصاو لصد هرورسو حرف

 یاعد کالم یدد مدتا اعد هلبا اعدر ی ربع هدک داد هلل وس ردن یبس

 فیطاا فیطااب تالهسا یی مالا »ید دمدوقوا ییاعدوب رفد :دک دنا لاوس

 ۲ فا: نا ھالا derl اوامسا لعا هتطل سو و ءا ی. طلا

 دحال هب تةطا اذا ی ذلا لا طلا نا ك-ةطا نخ نخ نخ نم ۳

 ءال نه قزر هدابعب فیطا تالوقو تاق كناف یک كدابع نم

 » زب زعلا یوعلا وهو

 تجارنسا ۵ رکصا دنا ۷ 9 1 الا i a مدلوار ا

 ۵ لس لک اس ی ن اک مدروک اور ی كر وعل ی



 واعا هدح اغار یروا 1 و :a 5 صح درد

 جش بو دیک هل لوا امدا الوارا درو تیا ذخاوزو> نداروا نسرواود

 رورم-صو نونع بوا و یب رود هلدمجو یغید روپ رکذ كني رات سطح
 یروتهدک داک قراس ندا طب ر هناکملوایداتدوع هد اا ینیداوا

 یدلبا تعحر نومو نوزع هلکهروک شاوا ماض

 كا ظ.تفح یکلم كنم هدلب هما لجار ر ندانارایخا تب اکح)

 یروک ذءرهوک ید لحر لواو اطءاا بارک نف رهوکر  هنامانوحا

 لفطكمدآ لو ااضةزازوكذ مره وحی دابا افخاو عضو هلفرطر ها

 توردلاق اسایق هشاط یعب هلبا لاح قلدجوح توک هاش دن تان ریغص

 ندنر مفو توطسكهاشداب نیما صدی دلو هراب ترد ره وح هدق دزواهرب

 ندهروک ذ» دلب ند ذکی دتنا بامرتسا فوخ و هدیبوب قرلو الانفوخ
 تسار هت س ودرب هداول ن د کات واااو ق الت خلق

 یدروصوبد یداواهناکس مرو روک نوزګ تداغب نس تسود لواو یدلک
 هدکدلدا ن اب نس هیضق رهوک و لقن نقوخو قض یتدداوا راتفرک اکا

 ی دالدا ملت E یاب تردون یسود لوا

 ا من رع هافخ قد #* نخ فطا نم هلل کو

 ئل ۱ بلتل ۱ هب رک جرفو * رتسع دعد و

 * ىشعلاب هرتسلا ك نو * اعایصاهب است ضا کو

 * للقلا د رفلا دحاول ا قف * امو لاوحالا كتقاضاذا *

 هکر دراو نطل وا رک هجا كن رلتر طح یلاعتو هلاک” قح تایا یادم

 نع دواوا قیق دو جیا ن د43 كءدآ یک ذو لقاع يکلول رک ك نا
 ندکلجوک ن عی ندرسع قابالوةو رمي هعنو نالوا یمولعم هد مما لوا

 ینآ نس هک ر دراو رها قوج و ردیا رورسمیلق نالوا نوح بواک هرکص
 رروتک ترسم هعاشخااکس شبا لوا نکیاروئاصوتوک وان هدنتفو حابص

 لغو درفو دحاو نس هسا رولوا قیض توشاراط ن وکر كلاوحا كس

 لوا یرلتدب ول عملا یهتا تا داععا هن رل روح یاع ق> نالوا

 تاسا تودلرپ زاو تودیقوا دم دآ نالوا نا ی رهوح رار Sz یسود

 تولکزاو ندرارف حد مدا یدلبا هس را تینا یهرو دم

 او دآ نذر طظ نم نوکر ۰ ا ا ا و یراتب و 1

FETS 
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 نالو ی زم الس مزب مدیا لاوس وند رک: داک نوا هزربسان را. دید دک

 یکمدقم ندنو تولد لدلک نوعا كتبا تیصواکس یکتا حبت هضم

 1 هد ران وب یهفس ی راد ردنوک مالس یازقسف کا ی هدهراکح

 هلا تراش اک ۲ نسا مم یکنا لوااکب رروغ هیلاراتشه دیس راب دعا
 ی لا مق هلکنا زر لب مدروص ود ی رکدلوا مچ هلکنا رس رلب دید

 مدب درکسم نوذ ًامرس هت راش وب هدنفح كلا رلب دید یدل واع هلءزب لوا

 یب راک داک ندن دبد كن رلناوخا نالوا هدد اح قرشورلب دید من

 مد ءهروک یرانای رابدا وا باغ ندن# اب ه کشش تودنا رکذ

 بولا تس دا رو ط دیس رزرو" یراترمصضح ییات ماما

 دتس شب نوا هعاک هندس هئس یل باکوب ی فلیق ژاس# ۳3 کا نوا

 لکا یشرب هک رولوارلنوک قوج یدغاب بودا عضو هضرا ناتج هکرویلوا

 هلا تدش تباف هداشردبا لکا هند ساو نیشخ هد هسا لکاو رعنا

 رد هس چاقو یدتا لکا مل ھهج راب رب 4: هعفاولالحال ندب د راولاب

 رود أم راتخا الب هج نکیا لک د یار یشات قدا ون اک یکدروک

 یدلالبا رک ذاکب یکیداک بولوا

 ید ر وربخ ییسطءب ندنیطاص ناوخا اکی هکرروب ییفان ماما تیاکح)

 یہ لما نیسح ن دم شنا هل اب فر اار ماما مادآ

 E DER دک دد یدنلاح مزوکو اع مرو ےن بولک هنبرلترضح

 5 نس رروک محشر رب هداروا تیک هن اکم ن الف هدکدد مرتسا عن یدید

 یکی رو اکس هکان هاوا كفنم بواب ربا ندئارح حش لوارویدبا كلت چ
 رکی دا ندم نالوا د لا خویش رک یدا مندو یدید هک دهر و

 هيلا رانم حش رو نح لجر هلم جو یی رعت قط یدیا یراترنضح یکم ا
 ی زوک واوراصاوبد تیا ےل سا ودراکب یزوک وا م ر بوراو هنن رات رفح

 لج ر لوا ارز یدانا را A | هلا یهو ردعشو ندا تقرس

 کاو اکس ندلحر 7 2 یدا تب ن داوا مک كنرات ر رخ ا

 ی دا فی رعتو را نیسح نا دم ه دنا اوس ود ید تا فر ردت

 یدد سا راب درقل هلوةءوب ن ریو اکب بودا صالخ یروٹ ےب نس

 هجروص ندس رح مش ويد یدیاهدنفص هنلروث نالوا عياض كنس هدشااوج

 نسر د م یتشدلوالصا لکشو تاو هرکص نسرالاح یز وک وا ےب نس



 هع | تارغتسا نقاص کد مدت تارفتعا دنیا ول كءاعطوب تودنا بچ

 دارم را هساوا هد ەر هکر دراو یرالوق كن رترمع+ هاش لح لات هللا

 كنا هدست بولوا هدا ز مچ مب ندنسعد هلب وب یدید رارولو براک دتا

 باط هدمک:دتا تی هکعا باط قاشادرف یلاسف هلل ندد تاخاوم هلبا

 EEE تولد هنل اءاشنا م رولک کس هس هلا 3 دعا لع هلا تاخاوم

 كشرش لاوش مدعا ناسا تاق شک هرهرن هام دایبیداوا بالغ

 ام هللانءفنو یدعاقاشادنرق هنسودنک بو یدلک هن یسههک یج دب
 نیما ةرخالاو اندلا

 هکر هکدد بور و رح روک ذه كرس کر رروب یيقاب ماما هب تداکح)

 لعب نک دروطوا هذلاح معيدلوا قبابوا هرکص نادان یی رالی مدعولح

 لخاد ندهرت یدیا شل دیلک ندورکا ود مدروک لحر یا هدیولخرار

 | راد هیارقف لاوحاو رلب دشلیوس هلی ردق تعاسرب مدم هل ییرافدلوا

 بود رک دیدار هدماشید !هدهداب ر ندماشد الب تیفیک و لدتا هرک اد

 1 دیدهساس کیدا لکانددرترکا ردءدآ لزوک هنرلیدلواهدنساشو

 هرلنارلب دتا داب ا كن رب بود هل وس مالا س ندزب هکتسود نالفهدعد

 لوا الاحزکسر وای ند هرن یه شر کک د ردنوک مال سو نسبودیا لاوس ||
 هپ ارګهرکص رلب درب و باو-جولد زلوا یسخوزب مدب درد هدزا هسو ۶ 1۳
 | ندنطد اح كبارحم هدیسکیامدتنا نظرلقح هلیف زام رایدتا هجوت ورغوط

 | عرکلا هل طب انیلع لطف و نیل اصلا میم و ےہ هلانعفنورلپ دیک بوقیچ

 تسلوایراضح ییا ماما كناذ یرلکد ردنوک مال ريق جرم
| 

 ۱ مر دنا يڪ

 روڪڪ زهد ےس هکر ررو-ب یرلنرضح یعقاب ماما هش تیاکح )

 | هدب رش بجر كنس هب رع هنسیکیاقرقزوب یدیدرب و ریسخ اکب
 شاوا لخاد صحت یا هنس هاف ولخ كهبلا راثعد,سرصحعلا دعب
 ندصشییا لوا ندیده یب راک دلک ندهدلب یینفوند هرتهکر ید دوس

 ۱ هدن رک دشا مگا م مت تو رب و مالسک انقو یدشود قوخ دع ورد ےب

 لاو دود کد کند ر ید وا لان تیغیک نالوا هدنن بولک سا هلارانا

 ۱ راب دید یراروص یاوسوب مدآ والم كنس هللا ناه هدیگب دعا

 ۱ نوعا كلو راز مدتنا دهن بوروتک یراق رف ك ایرو زار نکا هیرا

 ( كدلک ر
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 قام وایخ دق کرک یکی
 | كقلخ رد-مسعا عرودصق هکم ج رر ن هکیدید اک: یداراو هضوقر

 | راد رفاکا مدقم ندن هکمرواو یشر هرک صعب مردبا لک ایرلبش ینددنآ

 | تک هدنو کب مردبا لکا یثیش لوا بودا عهد یر هرو نب شعشوا
 ا یح هلوا عروم 4 | عروو هدزواند ا ہں هک د هلل وب ردیراو

 ۱ ضاس یناص روک ذم لحر ه؟هدروک هدر مدعا رکفن وندر دش او مدآ

 | ردمارح تدیغ بودا باطخ اکیو رویروط هدنرزوا ضرار ندشک

 یدلوا باغ ندعزوک و یدید
 یر ندناوه-ش حسن رزرو یراترمطح یش بار وا تیاکع)

 هدنفولواو .یدعا !متسشا هکلکع هطروع هلا كا هرکر طعف چا غ
 نسویدلراص اک: توعلاق یسیر ند هب رو یلاها مدیاص هروک رب مدیا هدل و

 ندز یایوک هرکضذدقد روا یگاق لا اک ود كدنا راز هلبا رازسرخ

 || لحررب نیورلید-ارذعاکی هدک دید رد ارت وبا مدآوب بولیب یب نسیرپ رکید
 ناتلخ هعسهد یړ وق هطروع هلبا كسعا هکواو یدررتک هنس هناخ

 مدند تبا لکا هرکص نداق شک بودا
 اکب تاداس ضعت رر زود یراتر طح هرس 5 یاب ماما تیاکح)

 شعا اواو لارعا هدلحاوس صعب هلبوط تدم مدآ لوا هکیدرو یخ

 هکر دیا لس یدقیچ 4 هب رفرپ نوجا دیع ةولص هدرطخلا دع موب یدیا
 هکءدروک مدا تدوعوعوحرهعاکم ادالادع: هللا ۾ رة لادا یدیع هواص

 E هر هلحار هدنس وہ3 لاولح روییدآ ا یادا ه دکاکرم مدآرب

 هرکصذ دادا یزام مدلاقهدرگ ود یدلوا لخاد ندهرت مدآ وب ندیدم

 مدآ ورک صوصخ ردد رش دیعنوک ول تولا هدر کف ن یدال اکب رفاو

 اکب نکروتشو دوبد ملکد كلام هتشر كح هدبا ماعطا توب یدلک زذا |
 E هددع ه-۶وشود بودا کد هدص وصخ ول نالخا بودا افلا

 روتک قلرا یدید روتک اک: هدواراووص هدکدنع رک ١ ردراو یش تاک دب |

 لروحت قاعصو هزاتو مک هلآد کا هدنا كءدراو مدقلاق نوكأ كم

 یدیاراو مدا قوج كي هدناابو یدیایک تر ندنورفی دعابوک مداوب

 اکی تواا یراهدا مددوق دنکوا لصش لوا ولا یداو یراکروسح
 کک

 4 رہ
 ۱ هدعسعدیدع لکا هدانزندعدأب هاد کنار یس مدردرا لکا لودر و ۳
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 نوا اطعا یمکیدتساونوسسیا یو رجات یعیروییدیاابر هلیا باط |ا

 بواوا عراف نداعد دب اعو ی دید مریو یش ر هللاو رووا هدنتروص ۱
 هلبا یسنرب ولوئروا یرزوا هاکان یدنیک هنس هشوکر ب لدو یدعلاق

 رووا هد دج“ يحال یدباعو یدتاب هلوص هغاص بولوا لخاد مدآرب |
 رحا؛یدو هنک وا یکددرونک و یدردنابوا توراو هتناب هدک درو |

 اولحو ماعط یکیدتبا بولط»ل دباع هکیدروکو یدیاردیارظن هلاحوب |
 توئروا شیرزوا هنو بودا لکا ردق یکیدتسا دباعردئالوک أم ندنسنج |
 یلاعت هللاب بوراو هتنات رجات كمدآ نروتک ماعط یدلیا لس همدآ نروتک ||

 یدیدنسمروایب یمدا كکدرونک ماعطوش لوا ندنوک وب مراروص ندنس

 مع رکو م هجوز ےب یراءاعطوب ملاج لجررب نب ملت هللاو ال هدنباوج ||
  كرادت نیم هت کب ST ا نکل یدبا راردیا تا ورد هنسسرپ ۱

 | كنا یدرب ونوتلا لاهءرب اکب مدر دلاق یتوک ول كمدار نوک و مدم هدا

 ےظت بورشیپ یھ عطا مهجوزو مدتیا هعیابم ی همزلامراسو م هلبا |
 هيلع هللایصناشیذ ینهدعا ور متموبو| بودبا هیلغ موناکب نکیا ردبا |

 لو لوا یداک لور ند مللاء'يلواهزمسهک ر لید رو مدروک یتیرلترمضح اسو

 ییاهطلوا یدتاامتشا یاعط تاک دتا لاعا نوعا تله اكنسرد هددعسم ||

 ردیا ناسحاتکریاکسیلاعت هل هدنالق نا ن ریش |لکار ادقم یکیدتساروتوک کا |
 ا و تفعزد نورا ل ا نرش كس نیو |
 اعل قح ك.داو رحات یدد یدتنا لکاو مدرونک هم دوب و ٠

 جرخ هن هءاعط فاکبدروتک كنسوب مدنشیا نب ینکیدتا زات ندنرلنرضح |

 نوتلا لام نوا اکسس یدد مدتا حرخ نوا لاقترب یدد لدتا ۱

 یدلوا یضار لاح یدید ریو طارقر اکب ندرجا كغیدلوا لا هو |
 زوو لأم یللا یدگوا یحار هن یدد م هرو نوا لاو یرگب ۱

 | لوسدبور,و باوج لاج ید دریو رجا طاربقرب اکب مهرو نوتلا لاقثم ||
 | ندنفیدلوا لقکتعو نماض كنب راترضح سو هيلع ییاعا هللا للص هللا

 ۱ یدیاهسلوا كيصد ندرحا كلا کا عی یسرب نسورو اکر یاد نو

 || نکلورلدردیاتبس نب هدنراض>ا كماعط یکیدتا اهتشا كمللا لووب |

 ۱ كنتمادنامایدلو نایب و مد ان هچرک ارج ات یدید ( هنج ر ءاشد نم صتخ هللا

 یدنیک ی دعیج نادرک رسو نارمح ن دد“ ںوہلوا یفنهب ودنک ۱
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 e نا لوا ناز ام ی ey ا
 ۱ هرزوآ هع.س تءارفیداریفر ی.هیحاص لاجو تم ندا شنا

 | یدید اکب نج هلبا صف ناسل ه دنیح لوا مدعا تئارق هع رک تیا نوا
 | تاناور رکابا حشا هک ی دتسشپا یسهلج كفلخ ن الوا هداروا ینکیدیدو

 | لع ترضح رزت هجا رابه ا هرک رزوآ مز ولد مردم هتارق هللا هه.

 | فنص شف نالک همالسا هدننوک اعلا تاذرب هدندب كهياع هللا ناوضر

 نظءو سه ددهح ورمی س هکب ریالداک نوک یکنوکی ب زندرلنح

 | مهلرقزامهدنس هقرا كن راترمضح یرهوطا ن ل ضف ایی الاصح ك کیدل ا

 1 مراعفر ید تساح «رعرزوا تولوا هضزمعمهزن نکر کت ندنس هاخ كرقو

 | هدننلخ كنيلو حش نب ویدعبا تیاصا اکب سج ینیدنآرایدک تعالس
 ۱ مد وق هتف اف كکیدروکوب هت ڈا یا هدنن یدشا مورج ن دليك زاغ |

 هکنز ند بودا راففتسا ندنظءوس كکبدتنا ههیلا راشم مش نس

 ٠ قاد زاغ صوصحم دنس هدرا بودا ب اط> هر ج لوا هد ید د ترا هب ول

 اعع* مدد رب ولوو ی ووش ن وهم رح لطاص ےل وا نککیدلک نوا

 || بولک هنشاب لقع لرقهدنعاس لواوی دتیکیدعیجل اطا یف بوب د هعاطو
 | شم واال هضراعو ید لصالا هک نوک یدتارتسا لاحرد ندنسابح

 "| هللالارج » بولوا كلاثحرف هلا دیدسش حرف یمهدلاو یدلوب تحکیک |
 : مش بوعرح نامه هدتقواوا یدتا امد کب ود «انئرنساک لرنسو اریخانع 0

 ٠ الها بوروپ مست هدک درو کک ب مدتبا تع زع هتنرابز ك راترمضح !

 | یدتا قیدصت هجر وربخ نج هکان یزملاح مزب هک ہرکب ییا حش الهسو |
 تولوا عاف و دعاعس نردم ر و مدلوا ینغ ۳ یالع و رلیدروس

 || هالا تد هدعب مدلوا نکاس هدنسهشوکر ب كنطابرو مزالم هتک نعش

 نیطاصلا تامارک رکنا نا ییاعت

 کتک یکاهددعتءر نددحاسم هک ردنا لفل نیطاص ضعإ تباکح )

 1 ندراع هللا صع د اعرب هد دهشس لوا مدلوا لخاد نوا ىلع ناله

 | مالوم منبیا مدیس ملبیا هک یدیاریددباع مدنشیا یدیا رارروطوا مدآرب
 ۱ عابشا ندواناطع ون نالفوندماسط عون رالفو نالفیب هک مسا نوکوت

 تاط ندش رک | یاولحو ماعطو هدک دشوار جات نساعد وب لد اع نسهدیا

 ندنرلت مضح لاعد هللا تودنا هل.>اکب نکلمدردبااطعا هللاو هوا شک :
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 ی دیس هک س ی دات رعنا د.ع E ا دغا ضار نامش

 بوروتک هش اد نجی ښیی مل هرو تک هنب رات رطح یعاقرلا دج ا

 هد غاکر لب داد امت ؟ بويا نایو فشک یارحام نالوا هدنرلش و رايدر و

 هما A ندهد" شاو یدراو همده” بفعرد هدک دلدار ظذ

 ندران كع اعا هرخالا لد نکن هدایند اکب نوساوادچ هثیرلترمضحیامژ

 هدنرزوا كنوب و ردضایب هةروول یدیعاب یدید یدزنوک غب داوا دازآ

 نزا: هلبا هایس تردقدب مرالغوا میا هدنر کرد ردق و یشر اد هب وژاب

 جناا دیع یدابآ م لس اب هنن ی هقرو تود ردشلزا هليا رون هفرووت

 راب دن و3 هنګا كن هدک دا تاوو

 یرهوطا نا لصفلا تا مش هکر د تودنا لمن رابخا ضع تیاکح (

 هدق دل وا ےعو ع یه فاصوا كار رلتریضح هرس سدق یرصلا

 ساح وا عج بواوا لخاد هرصمو مدعیج ندعهماب هلا یان یتراژ

 لأ یرارضح لضقلا یا 2 هک دروک مدلوارضاح رار هللا قاخ هنظعو

 لصاخلا ناایطو هماع ییعاو هسیقت تاولا هدنرزوا ر ا یهب |

 [یمعت هح روک هلل و ردناذرپ هملاع تم ۵ یحاص ی 7 ها هرخاف هسلا :

 هدرط كناوژردبا نا , هللج یاصوا نوجا ك :ا هک رد اذول یره وج ۱

 هجوت نوا ین یافصو یناعا توفو یروو ید حالص سکره
 هدلاعوب و مدلاق هدیخاولد رد هدروصوب یفابقو سابل كنا هکو لاح ردنا

 نکا رر ڪس ه دنراف قوس لب لرم مدهیج ند ږی تودا لر

 ند ةد ریحآ زدیااک, و اب رف ب ورغاح هلا نیعا توص نوناخر هکمدروک

 ندنانوب بارا ن یدراب مدن د نسرلعا نوصتیداوا هناکس بوراو هتان
 یا ردق کد چیوکر دقوب دالدا هدب ندمرقر هدایند راد مروعر

 یدعشا بلط لحرر ندښ یاو یدلوا تالنیلک م دا هوا ګو هيد رب

 رومطدضراعرب ندنج همهعرک هدقداوا یس دهها :فاذز مدتا موز هدش

 لوحال كنا ندمتج مو تعغش هنوتاخ یدبد یدلوالئاز یلععو یدعا

 ردقوب ساب هدنوب ردنکع یساود هليا یساعد یظعلا ی علا هّلبالا ةوقالو
 نب نم یلاعرب رار یدشود هکواو یدتیا توکسبواوا لسنم هدمکیدید |

 یدیا راو قم الع نوک و د هداروا مدرک هلحر ورحآ لداک هغانوق |
 هوس 4 دعارص اس و ا مدروطوا 1 یدد رونوا هداروب ۱



۱ 
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 یدیدرد هدنایح یسهلج كرلتل وا ع ههالاو هدداییح ی

 ش اب كم” د نکر دبا لسغ د فو یدی عرب ردیا لعبا ثم صعب تیاکح )
 1 ۳ لعوا مد یآ یدبا ا یول هک و لاح ی دن وط غراب

 را هد د, دردلعنر ول قا نسلکد تیم نس هک مزولیب نر و وق

 كناتوم ضب هکمربد ن رررویب یراترضح هللا هجر یعفاب ماما یدقارپ
 ته 6د کت سرد قیسصعب ال رط نکا اک هو رط لساف

 ك لواو یدتا لفت یسودنک :E ك یهصقوو یدکح ییخءهداپ

 فام تیعو لسا یدلب وساک, جد یکددلایص یزوو ییکیدتا مسن

 رلیدنا تروع یا ندناوس

 هدک دا تاف و و هک راررو تیپ ه ریس هرلا سدد الان ج تد کک (

 هک هندو تنا ود ردغاص یدنآ رو کک هدنرروآ لو و

 هللا هجر ی دلیا لس بولک لجررپ ندننارقا هکاتیدمهدیا تراس
 ات

 لیلع لحرر هد ونک مد هوس هکر دنا تاور اشم ضع ای

 رد یاد كالا هر ودا ریه یدما تافو
 لوا بوءر> ند هنیعسر و یدنا هنیمز )تنفس تولوا قش یکیا

 وا کوس رو ی رعسا ۵ ارا نفد و ل دتبا رحربف نوح مدآ

 كد ک هرلوو یدلوا عن ره هاوس

 هدنرلتایح كارت رمضح هرس هللاسدق یعافرا ن دجا اندیس تیاکح )

 ندنرارپ یرب بودیا تب هت رار رب لات هللاف دکیدبا راو تاذ کا
 معنا درع هنعسا ید ر واو فس ول ن ییاعع ا قلب 2 یدیآ زر روآ

 نکیا رردبا تبع بوروطواو رایدیج بارع مانالا نم اموی یدرولید
 ین یشرپ نس یل اعم مش هدک دتبا لاوس ضصعب عاملا دبع ندیلایم حش

 قتع نیم یرلدلوادازا ندع> زانمزب یدعشیدیساب معنا دبع ی دید تیا

 یهلا مرک یل اعء حش هدک دید مردبا داره لوزن ن داع” بناج كن همان

 نداعس بناج هل: رارزوا لاحرد یدید رددودحات یار لضْفو ردعیسو

 تيا ذخا یهقرووش همعنلا دص ىلاعم حش یدلوا لزان هقروضایب رب

 یدمروک هثست شازاهدنرزوا و یدلا ندلم کی دشو دو یدعااق هدک دید



 دام تعا املا هر هو ی هکندلوا قاانت 4 هد ریپ م ا تلاش مدآ یا

 مدلی وس ییارجام بود عدا لفت اکس هلن ادعانا اب رووا هدکدید كدتا

 تا لوتق نقوش هلبا هظفاح یکرفت نوا هارد هدلب ربما مدآو
 یدامق نسو ہ3 كن واو یدک هو رشاو یدعلاف بودا ظرعهداب زاکمدرد

 هسا یدلو ا لصد نولود هنفرط لنهرمصب ر« ازسەراح مدلاق هلاقهدجراخ

 كمدآ لوا هللا مالغوش بورغاح ینایس یدتا لاعفنا تباغ مدربو ربخ

 تربح اکب یدید "رکیدبا عطق نس هلک بودیا مادعاو نکیدیک هتس-هزاخ ||
 | رکمروس نظ هلبوب ههداوش نوساوا نوح ادخربمالا هللا لصا بولک |
 مهدیک نب زکیروب تصخررداکد ندحراوخ لدروک لاص لحر یواز ۱

 نداروآ بودا اضرا هسدا لاح هب مدد م هرو ٽ ڪڪ ىدا لوا سو

 یا قر هیلعا یس هجءز مدرو مالس بوراو هنس هاخ كهللا دبع وا

 لخاد هل زیمهدلاوسو د یداوا هتیدیدیدا ےب زکناش و لاح لرم هلا هللا دبع

 یدایف زاغ بولا تسدیاویدراعب> یی وث ن الوا ه دنرزواو یدلوا

 ۱ هتان E د " یتفنالوكيلا صفا الا * ته فا

 | روا هداروش هدلاح يخیدلوا تیم هتشيا شعا تافو هک.دروکم دراو ۱

 رها تععرد و مدیدراو و _عظع هصق هد رک مر داک نا نوتاخا یدید |

 | ةن زا كمدآ لوا بواوا بکار سفاب نب مدر و ربخ قیفیکه ی ہرصب |

 || لاها هناکو ردا تولوا عياش :دهرصت خو و یدد مرواوا رضاح

 5ا هلن ةج رزان ولو ا ا اھو انک ا

 ES E هرلا سدو زارطا دوس دا 2 تاک ر)

 مدروک تیم تاش هج ولا نسحر کر ندهبیش ین تان 5 ههر کم هکم ن

 ا كمان ا بودا مس وشرا دموزو هدیتیدقاب هنوزوو ۱

 لفن هرادر ندرادر رلتا هد ها را شلوار دعنرهرارد هدا يح نابحا قیفحص

 | اکیهدهکم رارروبب یرلترمضح هللاهچریسولانوقعد وبا یدندرارونلوا ||

 || رح هلبا قصف لا ینوتلاوش مردیا تافون نرراب داتسااد بولکدب یحرب |ا
 | یداک هد رهظ تقو یسارا یدند تا نفت هلا قصد و ر دشا ربق |

 ودا ل یبا او ا تو العاب راک او یدغیا فاوط خش 3 |
 | مدردردیم هدنابح توما ددل ی دحا ی رازوک هدیگندعا عضو هد |!
 ا تیام تب یاد تیپ سس تست اس تک ختم

 ( نر



(۹ 

 وک لوا یدتا لاوس لئاسو یدروطوا 9 یدیشاراصاکا بواوا

 هعج یسنریا ق دلیغاطو ی دک زیو هلک لاسم راد هفب رش هتف
 یاره شو لازم ند نمد دعا تع اکاو ب واک ہ رسا هن ه ډقدلوا

 نامزر یددرار د هلناد,عوااکبو یدر وربح ی بال ربع لدتا لاوس

 بواوا ماجعتم هدر لدردا تسااعو تحاصمو رولک رس هدر هعج

 دایصلا هللا دیع وا کا لدتا لاوس توراو هنس هب رق .N یدلوا رک

 هک لدروکق دروطوا تواوا ظتتمراب د دز واک ینه یدک وی لاغر

 شخلزاغو هدنلاو شموف هرزوایزوموایزب یکسار و شاراص هزب یکسارب
 جات دیک یز و یدتا روهط هلا راشوق ش هلوا دیص او یر دو

 ید یمن نوح رد هتفه ج مر كدردنا aA . لک مر نس یدتا

 نالوا هدعرزوا تقو کب بلک «نس یسورغوط لک د کل دا

 | هب هرشط وشو لوا یدع*مدرولاتب راعندنایدبا راوموشموقرب یب و
 ٤ یاس ىح تو دنا ید رشد یهناخ هدب م ده اک ءا 6 ید ڪک

 ید درکسهررو- تر هکع لکا قزر یتندروب ناسحا كن را رمصح

 یر و5 ینیدلزافو توریک هاب كس هحوز قدلوا لخاد هلل بم هدر

 | سابو یدناص بوروآوک یراشوق یریدو یدرو نوګا كءروشب

 یعا ن دنع داوا شمروتس یراشو یس هجوزو یدروتک بولا كعا

 بودا عادو لدابا لکا ید وق «نعوکوا هلا زوط هجراپرب ا

 رانفرک وش هللا یالصو لصف كءداوش بوشار وس هر PEA نمکی درج
 دا زار نوا هناصا کوب نالوا قبال نرکسمروب روک یلاح رف ا

 جاقر و کو و بور دن وا و مهرد كسب شب ولد ر دکعا ۸ ا

 أا عما نم واون نکردیک كدرپ و رار هکقا لاصبا هنسودذک لدهنوک

 | ن: مهارا شمروک یر هلفلوا ندنکوا نلرم الس نی هرصب

 یدرونک هلا یدلا نب شءردنوک نس هلوکرب ودروتک اکب یبش

 هل وا مدتسا لسیصعت ۵ دص هد یدشا لاوس ود کسر واک ندەرت

 بولد اا تعس یزسن هدا حا قح هلوا هدفح كمدآ لوا فسا

 كروک دم لحر رار هلع ںوداکوب همالغرو یدنرونک مهرد كم نوا

 هک اتقو مدلوا نون تیاغ ن ندشباوب یدتا ما نسم روت وک هنس هزاخ

 ا هر رس مدز و مالس بوراو 2 [ET ا
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 , iمش ۳9 وج هن  > EEکیا هدن ید درو زی 0

 هللا مسا ىلع اکب مدع اق هضاناو یدکح هلا مرالا نب بوئوطیع رالا مدرپ و

 بوروب ر و یکی رللا مدید 4 ورو لصد رابدروب یرو عف تیایشم
 هدعب یدنرو نب رادقهر نکبا ه دنراتد اس نی دد مرللا یدنوط ندرادب

 یدنروطوا  * EE RES eوال ال لج ,رع هل بهودق ۵

 هب یاد ق قح یدرو تین ءاع اکس لجو SEAS ك نعد هیقتاو هيدج اف

 ربو راددرود تدا ااو قوخ ند رطح 0 قحو تنا دج

 تع رس هک وب لاحو مدابوا نده وا لاحرد رابدت | فو میل بودنا

 فذاو كم رلترمضح سو هيلع هللایلص هان تلاسر ترضح ندمانم

 یب مدرعاح ب ودنا هک هب همداخ مدیا را كش هن راق داوا رضاحو

 كع و مدیداک | یدل تا هلا نط روح دیا دارم كعا | تحاح ءا ڪو

 شوب مدروڪڪ برات سطح لسو هلع ها یص مرک ا ین ن ق ا یوم ۲

 a هردنآ اجر مدتا لفن هر دهداخ یف یوا و ت روصو یدعلاق هد تا

 یددرب و اکب ی رالا ردشعا ك =| تبفاع کف 2 شرع یراب نایت

 بولایطه همداخو مدقلاق ید د قااق هدهب یدنروطوا نب بوتوطمدنزواو |
 بوج رو 4 5 @ وا هلهحو ول ح دروطو رکضو مد رول هجزاب رپ

 همودنک ودنک تو دنا و ۵ ۵ءداخ ۵ دندن ا RE توروطوا

 یردتا هعص هلا ریطع رعص ه دکدروک یوا داخ م دل اب دکهوروب

 مدسعلاق 8 هدنناب كرلنارلر دلک هم ا ا طظ یدتا تافو ی راو شم و

 فخ تولوا داد نه یوو هنوک ندنوک ثاهب ولع کرد ل چ وا مد رول و

 رد NEE, E زر وشد روکو ردیک رولک a2 هدژاو الا هلا یسالن رازاو

 یربخوب نب هک ر د توش یضاقرد هرو هشم هللا كد هنم نع "هیواعو یداک |
 لندعب رد ی نجزادبع تب دع رکا هر هرکص قوچ كب ندمببتشیا ۱

 ییساور كر اهبلا راشم "و ولع اکب و ی دک هرکاذم ا هرابوروب هدننش

 یدتا لقن یک یکیدشا لقن لدهف ن ر وا اهتیعب

 دعجر هکر ارروب یرلت رضح یلاعت هلا هجر تبیلش ی مهارا تیاکح (

 بولر قحا قلبت 2 یک لجرر 0% ا 4 نا فوت

 21 رز ۱

 | تعسو خد هنس هپ وند لاوحا بودا ج وزت یوادعرب راسب بحاص ||



(e) 

 | لوا مدلا بواوب یت وتلا كيب زوتوا ہد عا کوک مدزاف لع یکیددو

 یددرد ها كا متعم الاح مدا ا نوتا ص راععو الر و تالافح لا نوا

 | یح دج وا اکب کرد یخ وت یضاق یحاص ةدسلا دعب ج رف تیاکح )
 | كدادغب ی دید بور و رخ ییصولا یرزالا دف ن ن ايلس نب دعنا

 ۱ ورند هنس ش!نوا یدیاراو نولاخ هر ولعر هداله یرلکدد قیفرا راد

 | .دروک ذم لح هدزب یدیا رروطوا هدنس- هناخ بولوا موروتکو هنعزع
 ۱ "ور ولع مرد ه دندم رمل داوا هد لوا قدرولوا هد هل اخر ت دەر

 | كن هدیس لوا یدبا ردهزوک بوروکبودبا دقفت ینلاح كناهلا یموم
 ۲ نزاع نالوا هد دع باویلوا د هکعاوع فطر و و
 | تود ندب دلوا ميان مپ دمو تازو هرشف تقوا هر رود
 هدک دا تافو مردب ی رز دعا هس هر اسد ما یس هم داخو

 شعلا یس هدلاو كنیلهم رب زو علنا شپ رپ بواوا لح یلاح کكهدیس
 1 درب و هسلا تاقر هدذنسو هخا رادعمرب ههام ارت دنا ندنهدلوا

 | سنا وسا تن و والا اا کک دیبا ا
 ۱ یدعلاقو یدروطوا هلبا صالخ ی کد عل كل هن: :» نه نوک

 ۱ هدمگیدزوک ی فرو سامی دان کز هدیس هلعلوا نموهود مزز ید رول و

 ۱ شاوالصدو بوروک ین هب ولعو مدردنوکن وتاخرب انعیلع ری ند ناخ

 ۱ یدلک هدیدش ن هک ریست هک شب |لقن هل ول مديد روتکر خاک: تویلکد

 ۱ نیلاملا بر نوعسهلیا ضبق یجوردوخا و نوهسع انا حا تڪ وجر فو

 ۱ 4 وه وا هدلاح منیداواردکمو مأتمو مدلغآو مدتلااعد قوح كيهت روح

 زا نوتاخ نالوا مدمداخ هنن دادتشا كءا رطضا هل-هحو و مبو مدراو

 | قدراتنا نفوس ور و راه هال کز وفا
 ۱ د هطوا مغيدل وا هدعانّور هدسلدراو هب وش و ا رغآ یدا شف نسوک |

 0 تاکاکهروک كنس مدآ یامدقروق ندعدآ لوانو یداوالخاد لحررب ۱

 | نیمولارما یدید کردب كنس نب هدناوج مديد رولب هلوا لالح لص

 | مب نینهولا ما اب هلن ردپ رلتر طح ههجو هللا مرک ىلع ترضح

 هللا لوسر دڅ كردن كلاس هدن ارج مديد نمرو ا معي دلوا ۱

 رک روس امد هلا تیف اعاکب هللا لوت راب یدرد مب سو هی ه.اع هللا لص ۱

 ت ودا كم رڪ ی : رلفادوط ن ا ی راتلو د نینعُش كرابم مدعا اجر ود

C9 



 (ع.)
خ هل ممح مناد یدل!اق ثا ۰ هردو لاوما ند_هردیاکب کیدا ۱

 ارد

 مدتا فو فارسا ه دا كتفوزا یهور وملاوسما بوم هلس نتي و

 هر هحردقئاص توکوس ی روس كم ها اح ةف اص ءو تارطعا

 هاکناو راتصو رلخسا سم 1 مهدلاو میاد كلام در ر هبجو تواوا لصاو

 E سد کمان ور هکر E یگ ۰ لوم ندعار ,ططاو لدردا شعب ِ

 یساربا رادد رب ورب> اکب ولد تن ک هرم ر دعح هوا هدنف رط رس صم ۳/۳۳۵ ۱

 نوعب هدف رط رە توراو هرم كنضاملارعیا نالوا هد رمراوح حایص

 و لنگ بی هک واطم مدت اجر ییسعا اطعا یوتکم هیص ون نوعا مب هننایحا

 مدراوهرسصء ههلاق هشودو یدر ویرلبونکم هیص ول هعع جاقراکب بودا ۱

 شیار هدرصم راداکیردسءلا بسحب هکاما مدریو هن ریوسار یرلبوتکمعو

 ريع یدنکو ت دنا كلوک ج اقرب مهاجر خینرجنالوا هدهایو یدٌملوب لغشو

 مد د عهچآ یلا بور وطوا هدنرزوا لوبو عهدا تالئاسیراب ہدلاحمغیداوا |

 وسناب بوقیج هرکص ندءاشخا ندنذد دلوالئاق هصوصخ ود سقت نکل ||
 لرصم ردقهتتفو وسا ندم اشخا مدربو رارق هکعا لاوس ردق هنتفو

 لا E رافویدشا منه ندلاوس ی مسا هثن مدرک هدنخا وسا

 توروک د نکا رک طب اض هاکات مدلاق هدقاقوسردق هليل فصذ هلىا 0

 همزوس 9 3-۳ عضو بدر < هدقدروص ولد ن .r نرم یدنوط

 ځايو وس نسو رغوطاکسو مدتادارف هدقدروا یحاق حاقرپ بويعا داععا

 هدک دتشدایمژ وس رود رم طوا ص مدال اهلر دقه رخ 27 ر داوا یان ورهص بولد 1

 مر روک ه دان وروریند هنس ن الف ن نسمد قجا لص نس م دآ ی

 ردراو هناخر هد هلع ن الدو ه دقرط ن الف هد داد غد ب ولک اکہ یسلر |

 لواو ردراو جاغارب هدنلحم نالف كنهناخ لواو ردکمدآ ن الف هناخ لواو |
 تیاذخ ایرانوتلالوا ت ک هدادشب ردوو ك ن نوتلاكر زولوا هدسلا كحاغا |

 قجا نل نس ما دعا الصاو مرروک ییا ۋروب دعذ د حاقرب نبرد ۱

 هارو بودا لر یکلایعو لهاو یکنطو هلکروک اب ورریاهک ا

 یی هلع مب هددادعب مدتا تفد فرص هنن رازوس كس رح یدید نسل ۱

 ندرازوسو یدرب وربخ یاغاو یهعکا نالوا هدلزیمو یحعساو ییهناخو

 یب بو دیا تح رع همعج عون طب اضو م داوا ب بلعلا ی و ۱

 e هدادعب هتسلا لاح هر بودی ندر هم ىا ئار راع :



E 

(۳۹ ۱ 
 ز زن اوج حج ادب اط <

 هد دراو ,رماهدو یدتبا ماست اکو ی درون مهردزویچوا شل راص

 | كنس كدا هنیدنروطوا هراذک یتببوساک تسار مالغ مغیدزاب دیس

 ۱ بضع مدنرامال ع كکوزان ريمان مدرو ص ود یدلوالصن لتیل صم

 هلو شمارا هداننالوا ب مدیا شاک هنناک د كنس هدکدتیادرطیب بودا

 ۱ تولا مدعا داتا هرات ارا ئ نوک و هلک یون هو
 | سو یکیدلک اکس یدلبالا و .سوبد كدا هدهررایدروتک هربعاروضح
 راضحا نسو یدقادامعا اکب مدشالث یرازوس مکیدیدو یملدردزا

 | نس ندنگیدتاقفاوت هند هع رهدافا مار ربخ تاکید رو هدد دروص تو دنا

 ۱ هدتعاسوب نسماغواعب یدرغاح هن روضح یب هدتعاس كه دعیح هرو

 || هداز ندعصاوخ هلجو نسردقل!لیلج هدفاب هدان زندنس هلج كمال ےب

 | شکب هلءاصم كجمدالوکن ندو ندتهدخ ماکس ناریزمروس تس
 زا یلاعت هللا و نسشعا بلط هلیسو هسعوجر هفرط بویفاب اکا نس مدیا
 1 فاّتعا یفیدلوا هانوذالم هقشب ندن نوا لدنك ه رکص ندنرادرمضح

 1 كننارق نسو نسر ەر وک یش هتشب ندرمخ رب هر ط من هرکصندنول نما

 | یلاسعت هللا ءاشنا یراترمضح یاعتقح مردیا لاصبا ه هیااع بنا مه دنفوف
 لبا ناشلا مظع نآ رق تان یغیدزابو رد ثا ناسم نساعد ته وش

 || ندنوتسلا ددعرب نالوا نکم ولعم ید د لدا مارکا هن هن“ نسرواوا عفنم
 | کیا دارمرک هب هثب زخراو یدعش هللاز ناک” مد د مدمریو یشهفسشب

 ٤ یرلنواوش مدراو هیهت نخ هدنب ندندیدرو هش تودادخا نوتلاردق

 لکاعاد خرط ےب و یدلبااطعا نوتلا زوی ب اکب بوب د مدروتک اکس بولا

 | هکم دروک مدراو هاتم" كروکذم مالغتدم دعب یدتیا هسیبننوبد تیک |
 | یدشاناسحا هلزج منو هلیاج هلصاکب شلوالیلجدٌاقر هدنسهلرنم كوزا |
 ۱ ٤ روک هللا یاش ا

 ندر روک ذم لجریدباراوربقف ل رر هدنراوج كايضاملارعیبا تیاکح )
 كنتیفیک ندنفرط ةالو ضعب هلغاوا كلام هبهرثک لاوماو هناماسو تورث هرب |ا

 هاج یروک ذم لسحر هیلاراش م طاق ىجا یدنلوادصق هنشتفو لاوس

 | دتعب هل و ندمدا لوا هک ردرا لقد یار یدعدیسرب ۳ ندد: دلا هنس

 | افخاو متکی اح بود اعفد هدک دتا لاوس یسكخدلوا ناماسهدیسر |

 .صن هلمحووب یش اکر ندمکیدا ماریا ه> هداز ن ل وکر, یدیاردبا |!



) ۳۸ ( 

 تورو مالس هلا بداو یدالک مالعر راد ناو هغاک د مدنا هدنزابن :

 یدتادرطمدنفا ی کول دره رب 51 هدناوح مدد نسسا هن یدروطوا

 یر هاا ی یدید e هراروا نسزبسا یهرراو بودا بضع 6 دو 1

 ۱ فاء ی مدلوا رد هدصو.عخ ول ۴ و هدر طظ لوا یح > هک ب ِ

 ۱ رب رڪ متشسل ر نوا ےب بودبا مرک ید ریو مخ اکب سود ردیا ریرحت ۱

 |٩۱ ید .دنوسدا وقع ی 4 رحو نونا a هاب بودا لوق ین + مدنفا هک تبا ۱

 همر ند a و ا نالوا مرلعمو تو دبا E ا كم ااغ نب

 اک ود رب وزا لا ا E یوخاوو ما رب رگ

 هل اوفع یتمرج E ۳ راف یکیا ۳۷ تیتشو محر کی

 و هنرزوا كنو مدتنا زانو عرضا هح ٹر صحح نوعا هاب رک

 یدلکهغاک دداولا یبا نالوا رهش ةنعس هدک دک تقو ردق تعاس یکدا |

 هرطاقرب نب بولد هقروق مدایا فوخ تیاغ یدید رویتسا كوزازما نسو |
 بوعار هد مارک "راه د ی هد نرلدراو دعا وڌ تاکوژات یدتا زاوس 1

 ہد لر دص ا یدرو# هان تاکوزات هرکصا دتفورب یدریک هبورحا أ

 مساملاوبایناک وهدنرزوا قاناناک برق هزویج و اهدنسوشراقو شهروطوا 1

 اکب یدیاواشم روطوا هدیسوشراو صع” هعسد ر نايل وا مولعم مب هلا

 كنس وب جا دعا مدلیا دارم كعا نم سول هل روصضحبولک تشهد :

 ناد س هعافوخ روطوا رر هرجا دارم ندئس فاو ردلکد هلماعم تكکح هديا ۱

 د رها م الغ راکس ن 9 وکون مدروطواهدنسوشراّق هدننیددراو کت هروص ۱

 هلبوا اکبرماایلب هدعاوج یدید یدلیوس هزاکسو یعدر دزاب هس بولک ٠

 یدتاد رط مین ین 1 وب ِه و دارا 2 وىلع یار چا

 و یدلوسط _ِ کو زا . ۵ 4 0 د و بس ی 7

 یکتا و اد هک ت ودا دوخا و 3 یه وا ر هی ا ۱

 هرم روّطحوزردا اضفزب یلاعد هل اءاشنا هلا هداناو لک ەر ےرط هدارواوا ۱

 نسررک همان نسرولکتقوئردقوب باج هداروب نوعا كس لک یکی ص

 A ی هدرص تاب ح دام دفیح هم بود امد یدد 1



(tw) 

 1 شافیرک رارسا هلوعمقحهلوا ملامورحاح + هیکلم ربا دت صعب دوخاتو

 | یتوب نوء اء یدبد مدرولوا ششلوپ هدشیا اسان هدنف راوا مهیا ردیا
 یدلنا کل هنعضو وب لدجا توا وا نون تاغ هدک دتسا

 | سلح رب لهس نا لصف نوکر هکردبا لعن تاذ مان هما تراک )

 ۱ نوعا لضق یداشلوا عج زا هتسع قوحكب هدسلکلواو بودا بانر

 | ندک دلی وس رازوسصءب بوروتوا هدنرزواكآ رایدیاب لح رب والثم یسرک
 | تم ذم كکل ام نبا هللا دبع نالوا یسیلصا دوصتم ندکیمچب هک
 ا یاقوا عج رد شعا رود هناخراک س هناخ تویاشاب هنو و اتقو

 ۱ یسرعوراوا خرا اعطق نم ناخ ار ۲نا زذک فا
 ۱ هح وتماکی و ید د زدیم ولعم ید كت دماع مرا هدافا و 2 کا داف

 هند داوا ی ۲ ےک دید مش یاشو لاع كلام نانا درت نيعمااا تو وا

 ۱ كهللا ا تولک هب رع تیصعاکب هدنیحلوا یدید سقاو هدنس

 | هدرازوس كلا بولوا هجوتماکب ندلطف ندنک دع انا ا یخ وب ,دنتریغ

 ۱ مد روط هدلاح مکن دا نوگس تزکاهیک وا یانو مدع هد رد هلب وا جت

 | هدهماسش هتشا لیصةلادعب بویلشاب هتسد واسم كهللادبع لضفرارکت

 یدیدردنا قل دص نردیمواعء دكا یرلشوا و كهللا دع هداروب

 ۱ هدک دروک یگ ارعا ندعد دصا مش مدمر و تاوج بودا توگس نا هن

 | یر زوس یکسج هد بودا كرت یشدصت بلطو یهجوت هفرط ندش
 || بابحا صعب هدعل درا وهم هراح یذلوا هدیسر هما ساګ بواب وش

 | كجهدیاتوعد یترضم هدکدةح نوصت نوکو ب نس نیعماپاب بواک
 || باوسج هرلنآ هدنراکدید كدا قیدصت نی رازوس كلضذ بوناوب هدشیا

 | بلطندنآ مش هدانز ندنلا هفتا قج هلو ااکب تالهسنالضف داب وب بوریو

 هتخیدلوا روقلا تبب یسهناخ كهللا دبع زدراو مسومانقح كج هجا

 ۱ رضاح درام لوافوةویامدا نده رط ےن روی ديا بلطتداه-شندش

 كا ماندب نس لضف اعفاو بودا قیدصت مدیدردیااضتقا یمغاعلوا

 شعا فاصنا ید لوا هدک دتشدا ل صد یبهدافاو مب : رلب دید شعادام

 ۱ لاصحاو تب ہو فطع هئسء ک ماندجااب ندایئصهد داد تیاکح)

 | ج من نوکر هکر دیالقن لوا یدیاردبا شعت با قمزاب هح نو اما رح
 شبع بابسا ند وح باذجت بوروتواانورح هدغاکد یدیا شعالاق ماجرخ

 ی نو سا سس شا



CT 

 " طب كن دنسوگ ماهدعسم ن ورع ندنسالک و هقیلخ نومأم تاک )

 ثعم هبت رم صعب ندنغادلوا لساکتم هدنس هروم ام تمدخنولوا هکر لا
 راطخایسییکو هورعدلاخیا نادجا ندنب رضاح یکه دنسالح ودتا

 مدعو تواخر نالوا هد هلک وم اصمم كنس یرلترض> هفلخو هدافاو

 اتم ام لاحرد هدک دشنا یو ورع یدد رویدنا تناکش نانک الاس

 ندنضغو طح“ لنبرلتربضح نیمَولا ربما نن بولوا لخاد ه روح

 یورهفسیلخ ندن هکر دراو یئیحوردف هل كرحاع دصوب مردیا هذاعتا

 باسعحو مرش ندورعنومآم هدک دید نوسنیا تب اکش یراترمضح نیمز |

 مدسلج نوک نڪک د وع ووو یک ك کو درد كنس هيض توددا

 سقئلات کس مار لصا نجا م 2 ب وس زوس ضوبهلوءلوا باخالا

 یدعرحندغامس سا مدعم نادر ِ 7 م دنس صفا كفو ىدا كع |هدافا

 هدکفح كنسو رارق ر ناکاک كتل زممو حقو نالوا هدهد نع ےہ کلم

 یورع بود رده اوخ رطاخ راب ره كعا هلماعء مزاتسه يکترورسم

 نادجا هد عد یدراهبح ندن روضح هدلاح یتییدلوا رورمسم هلدا فیطات

 نائلوب هدعسلج دناخ نا ابا «دقداوالخاد هنب روضح كنومُأم دلاخ یا
 هداروا هک ر دوو قعر> ج تام سا ےن کج هدنا تراکش اکس ندانرف

 نودشود هثناآ كعفلخ نولوا ثداوح هدحراخ را زوس نالوا هوفت

 هنععس كروک ذم رازوس صعب کیدلی وس هد راک هدکفح هدعسم ن ور

 میام ور دش | ع البا مّساه ینب ضعب ناثل وب ةد سل هکمردیا نط شلو ا لصاو

 نینم ولارعا دلاخ ییایادجا هدک دید ردکر ک قلوا نالف هلا نالف رلذدا

 ندا ع البایرازوسلوا ه"رکلوقورعر Ela انا ییهسوک ہدباب وب رک: وا

 زارا هل _ته> مرد وعوتمدخ « * کلام فرط مد و ندنو مک هدش

 ۳ ةوالا عاد كن رلترمضح ني ولارمما هکمرولبب ن ار ز ردکعا تقادص

 كنهاکرد هک فکق ردفورمصم هللاوحا حالصتسا جد كنسادعا یبن

 هک اص وصخ "رکتس هرون تال لب وک هدننح یر هد صلحشو صلاخ

 ردرکهانتفالخ مولعم یت I داتمدخ و یناشتعفرهدرگلود ورع

eتاص وصح نوار ذحصو عنم ندموب هدئساصر مدع ۳ هفلخ  

 لاض سال کیلاع یاضربو دیاعج هشاب نلقع هکمد- | راطخا ی هعقاو

 قح ھوا بحوم یخ دد. كركم كرس رکا نوستیا كس هنابسا
| 

 ( او )



( ۴09 

 ۰ هرکناوو رس یس“ هدع و كولم ی دا هادا اکو اک وشو ردن دنس هلچ

 ۱ یو مریم بولوا كانبضغو أتم نک ا یو ځ ر هاش راددددروب دیاقرلعد

 | تاودكنسوک رووا لاح بیا 4 یلیعرم«یاراض> الاب هنب روضح یهبلا

 هدک دید نس رویلوا یهعتشم a ا نس نکیا عاق هلبا من كرو رت و

 میدلوا راکشها وخ هزکنافو ر ۳ مو ردینیم هانعمهب رکدلود اب اما و یلعرس

 هناداهحاشحاب وا هر داوم كءاوو من: نسهدک دید یداوا کم واعم ن

 ا رد-ءداو 7 دز وب لب هی اوج لع رم ید د نسشمرویداد وقت

 ام د نوعا نکنلودرع دا دما رس هب هر و 8 اطر مدا رص نا 6 نکل

 1 كایلعرم ںودہک هنوود تداغصوصخ وب كخرهاش یدید ردکمردتا

 یدلواا, ھ یرل:چز هاو اسو هک. < اعیفرت هداز ندکلوا یهاحوهجر

 || نوتا لاوج رب هداژر ملام همت ن یرب ند راکزور یافرط تی اکح )
 أ یدنرحایع رازوموا ندا تب هل لاوج مدروتک هم هناخو مدناکوب

 تچزاکب بوس رعان الا یا ےک نکلمدم هروک اوج مدنابواندوشب وا

 یدلیالمن بد زویب ریو
 1 هاو یدعا یداصد+ ییارعار هدب رط یاتتنا یر كس رط تد کی

 1 ردنا تب هلا نع رر SE ل هدیا تع رع هعفارماب هلکنسلک بورغاح

 ٤ شات كروک ذم فد رظبرع ید.د زرا سومار 5و ه3 داوا نتج ز لو

 : ودروع او جعل ردر طم معما ےب .od لاو سول در لن كسا هر هلااخااب هدک دلک

 ار رد 2 نارالاکب نعد ردم هک ضیفلاوآ یدید ردت ۳ یدرد

 هم هدلاو رد ی هات د روبي ی باا وا ی هنکو ردنارف یعما كمرد

 هدک دنشا یی ول ندب ارعار وک ذم فب رظ یس ہدلا وارد نعد رارد رعلاما

 ES ن رکا مه دیا را یداقر تو نک ارح

 مدهش هدککحهدا قرغ ی م۵سوآ رک ندلوا زاوس ی اف رارب

 یدی د ردقوب
 : والثم یهدسا نوک ک لا تاکاكغج وحر نب هکش عدانیعلاوبا تیاکح

 ۱ یس ردا نکیایص احرا یا ننجرا دیعمدل واراس مس رب اف

 دارج مپ دودراو جایا دبر رز ؟ كس مبارز یردیا تخورفاکب

 ةسااراو" زکنبغرەدالواوالثم د هةل ایف رکاردلاح ما یسع ۰ اص یب كماباب

 یدیدنوسب نام قجوجر رر یک مث قحر ردنوک همردپ یزکجوز



 ین

 شاط ند رال طا افرا او لند | فقاو هغ دا وا شاط ا

 منم هلمح و ندنماعط كراناو رووا ديما هل هدنس هرفس رانا روس دیا لکا

 یدید یدتا رارف ندزب نود روا هوا

 زول هده دنع ۰ دن یانئا هلا یرب كی یسارپ ندنارگناوت تیاکح)

 د ینوس روط هسخوب یک هرو مروس دیادا مه كمربو اکسراو نوتلا
 مبل دساا نر و رکارواواربخ دک هل كسل هسا ررو رکا ه دنءلد روص

 یدید مرولوا سش: الاف هدا تنم را رولو ارح یرېعح

 یشر, كجهدیا تفرمس هدروک ذم *هلاخ یدریک هیهناخر, قراسرب تیاکح)
eلوا هلکم روک شل هءوک ییهنسا ضایر هدنسهشو  

 یدیا د ا بسانم داخ یراتسد یو دنٌشاب هلبا یت ظ ردە د ضا

E AS 8قک و هنحا لراتسد ںوروتکو الا ی:  

 هغد داوا یزوت حج رک تویلرواقرقد كبش ضا لوا هد هسا یدتادارم

 پح اص ےک رکم یدنود هرو رک نوا قا یییراص ندنعب داوا فقاو

 بور دل ق نداحع یی دلوا یر اتسد ندنعب داوا فقاو هئاح لا هناس

 یراق داواففاو هلاح ندنها دعهلوت هدر یر اتسد قراس ش نکا تقرع

 ۱ رود ها جای یدتارا هنداووا هک سرش
 ۵ هناخ و شر a دا رد ول د و > هل رم نوعا ۱

 عل داوا قرا تر 2 د ندشس و رز دهم نس روی دیاقارمسهاصدا هدبات ول | ۱

 یذددر شود 5 03 وس یش س ورعوط هکر دق وش زرو دما ۳

 هن روصض> یر كندارعا دانا یموکح كن ه واعد ترضح تب اکح )

 هر واعع یدلبا تداکش ندنامزو بع ندنارطضا هلا هف او و روو تولک ج

 بايع نب كا تم الو ققوو تیاکش دد امز ترعلا ا ا هب ییارعا ۱

 یک رهرولوا مع مهسباردبا عیفرت ی ردق كيک ره من نامزار زرد كعا

 یدیدردف و للخدم كنامز هد هم اڪ ول رولوا رععو لیلدم هسیاردرآلیلدت ۱

 هحاسحا تارا هتسعک مان یعرم سان رفع كخر هاشازرم تاکح (

 بلط ندنس یی ه۵ اوب هک دعا تافو خره اش هکات بوو و هسکا نید |

 1 شعاربد ردتافو كناطاس خرهاشی رز ماد و هک اداكشد كس ما ّ

 ْ | نکا هم زن زک لری ی هخ هاش ِِ جان

 5 ۳ CTE TT ريز و و ص



(FF) 

 نکا ردنا( ساک ییارطا ۳ راک ینیدلوا وکلد ع هاب ورر تباکح (

 1 ه دنر اک دلک هتناب بو ددا سر فت نیر اک داک لناویح یکباورغوط هند رط .ندفازوا

 كرانوب رددروق ویر, یرکیدو یبلک نابوچ یسیرب كناوی> لوا هکیدروک
 بورو مالسو یدراو هن رانا قرهلوا تم ندنرلترشاسءو ترواسحم
 كي شو الی دبت هتملا نسح یاعت هدمح هعدق توادع نالوا هدرگنب

 نکا رولوا روصد ل ا هر ر کرا رس قجما مدلوا نو ۱

 کیدا هداوا کر زکیروس مرک یدلوا 4 ییس ردوو تع هد ه>ردوب

 ردناب و> E نععمج و مب هلا درو تورو تاوج بلک هدک درد

 یدداقیزوقرب ندیروسنالواهدمهرادارز مئب بولک دروق و نوک یکنود
 دق رالدروق نوعا صالخ یوزوق هلبا فرص یگوفراوهدمهدروک ینآ | ؟

 تدوع هب یروس دن ندعمل داق نیس هزاح مده هشرا نکل مدنرکس نادس

 ن یدنا درخ یمدوحو ںودا برسض هلدا ملا ترس یب ناو ج مدتا

 هراکت.دخ قداص مدیا شا تردقم فرص هنارایسفاجهدنتمذح لا هسا ۱

 هدناوم أم تو موافو ندنآ دعباعقو ن دغر داوارسش ال یس هلعاعءوب كاب وج

 | یدید م دتا داحاو قافنا هلبا دروق نالوا نعد كلا وچ ندع دعو

 | كني هک یدوفواتبرندنایا ینیدب یسدرپ كيوک لم رعاش تباکح) |
 ه2 یازیم هیفاق كدناث ع رمصم هموصم۶ هل ۳ *ءار یس هیف ا ك نیل واع رصم

 كعرصء ار نو رعاس کو و ردلوخ دم یی هاو كت E هروسکم

 یس هطعن كردم یازرل,د درده یازیرگند ه]«*یاریرب كنس هدا ۱

 | لصن یو ردروسکمیرب موه یر كن هيغاق نکل لزوک ك يیدیدرکعوق |ا
لص مس ذلک لاعهنا هدد ر>ح ۵ درک ان هدنا

 1 ن هرکس رامدآ ى 

 یدید هرکس رویشارغوا هلا هکر ح ریال مرولد کیعوق هطوت هرس 

 ا نارا صب هدراه یاشار هک رارروب هرس سدقیماحانالوم تباکح)

 | نکرروطوا هدتشابهرفس ندعدلوا قفو ماعطو قدعیح هرارص هلبا

 ِ شاتطرب هنفرط كيلک لوا یسدر ندساحج نارات یداک بلکرب «نعوشراق

 ٩ ندنسارو ردعرهیدبسک یدعبحنداروا بوی19ود یشاط بلک یدنا

 | ندنعضوو كبلکیدلوا بناغند نمزوک بويع اتا لاالصا هسا قد ردح

 1 یدید ردم ر کمول ید دهل باکو یسر ندزمګا قداوا بچت رم هلج

 : ییهتسدنائاوا ۵:>ا ررا هنف رط کاوو لدتا لاوس ندنآود یدید هرامع ۱

(۰ 
 دو



GUIS 

 | هراج كبطو یدااق هدنلا یلافص هدک دکح نس كص“ یراکدبد

 نینمولارعاا بودناحاضبا نیس كوب بیبط یدلیش هلکا یتددلوا ندنرا

 هرس یرارمسا وب هک راوردق وش مهرد,|تلالد یب هناکیب صع هک رح لس

 رولوآ یوم تب هر ابنوت کبد زا ندوکن یک دیشب ممسلوا شا
 عرف هنبلق كنههراج مدار ندنول ےب ارد فوشودرلو اپل هنا

 هراض عا كل هز نع تر ارح هلی :مج كىر ۶ كن ETI نمط هادی دش ۱

 قوح كي همببط بماوا نون# دلا قوف هغ لخ هدک دید یدبایسع انایرمس |!

 یدلناناس> او مار |

TA DOS 
 یدر و باوجو : در دلک د وادم م کد ندئسلاها كهدلب و . نر هدنعب دروص

 رک ما او او كاموو كلم هار تاک ۱
  1هثراواکب مددلاو هدناوج رایدبد قج هلوادلاع هک هدلاو كئاربم كتسردق و

 یدید یدتا قیلطت یت دنا لاح مزد ارز نمالوا

 | هدنرةدروص ود نک دتا لصا هدش رش ناضمر هامهیلب وکر تاکح) |

 SD ag و لب وکززوتوآ
 2 هکیدنا ءار ۵ ۵ 2 EEN لہع ند هيما ن دکب در د هشداع ن ات :اکح (

 ندهوعیی هل تر دل وا طعف ی ۱
i0 ۳ ۰۰ ۰  = 
 لاوس ی زا کیم وس نالد هدمروضح یس و رب نکیدبا طو یر ودا 1

 جیم ی وسر 1 همزو ی“: کج وا زکیمرب 9 با اوج اکی هدصوص> م عا

SL, ی زوس قح هلوا باعا تحوم هدن وح منیعر یچ درد ٣ 

 هركي دا ۱

 ر هکر د والثءادغ قئصر ردعذصج وا نان هکش+رید ہا نفع ماست

 ۱ هنعحا رم 6 ه دناحض مم دوال هر ودا یر ردراک رد یو لو دتفو

 رواک مزال زارم->ا نددا هدنوو عج هک رد تل یعونررو-لواروبح

 ۱ مرکو ا هرلح ۳ کت تن بودا 1۳ وس لدا ر كاش بازا باک (

 هنکهذ جا تراب رشت هارد بواک تنوعر هکلکوک هدانا تکی دتا

 هدرا روصد صد یرلالو> هوا تات ونش هدن راک دید ییرولوا رداتم

 رد والثم ریل نالو هآ هد ل كخاط ماشو لاک هذه ۳۹ تفو ما هکمرو وا

 یدید ردزس»د هدف هاچ یی دوا dû تک ندرا ماعطا قلح

SISSIESی  TITTIES 6رج رس با رج ده مچ 1۳  



 یددیدتیک ید این فب رد ن ا :aS دا وا س اصا كي لک. داک و

 Beery pbk هک جاق ر الغ بودا نیک 2۹ راذکر اک و كلها وز

 یدردنوک ا توردڈوراپ هیس دلو | هلک رادت طب اسو ۵ دعا یدلو اص

 یساضعا هلا یسکنرکو ید رک هدقدملاق ندوش وا یس هراجر یکردوس ك

 رومظ میظع عجو ندنو و یدم هردنیا یب رالوق بوق هدننروص دمی
 تا ندنلاحول كنس هبراح دیشرلا نوراه یدلشا هناففو هعص هاکعا

 یدر دتا توادم هب هبراج هليا مسج یس ابطا نالوا دوجوم تولوا تم

 هپ هب راجو نب قداح بییطر ندابطا رای دم هول یس ەراح هلمحورپ هد ها

 ی رلوایرواوا ساضر كن رلترمصح نيم وارا هکر دقوش مردبا جالع

 لبیدبد یمرولوا اطر بلط هدئاو ادم دیشرا نوراهیدید مت ساروا

 ردند هلومم شل وب زکر غ لع شلوارکشارف ل > اد لرسهراحنینم وا ارم اا |

 یینجا ربا مغیدپاب تب ہدلاح یی داوا قالبج هیراج یجالع كوب هک وب لاح
 ىس ەق الع ه هب راح كنوراه ی ۰ دوحو كن كلحر

 هدیروص يکیا مردبا مادعا ی کیا ت مط :هنتفا ء ا راو تفافاو یھ

 یدلاوب ینلاح یکلوا هدنکیدلک توق هب هز رع ترارح هللا نایرس هتفورعو

 هنر دا هدک دروک روک ذم لحر یکیدتا هظد اگه ك یروک ذم لح هرزاج

 یساوط نالوا زومأم یدد كل دلو تی یدذاق یدرب هبداعلایلبع ۱

 ییعل داو تیفاع كنهبراح توروتک 4 هقیل>ر وصح یببط هل اروک ذم لحر ۳

 تو دنا نا ےہ ديشرلا نوراه هدک دلرا هداخا ۳ داوا لصدو رشات

 هدنقح یپنجا لجر نالوا شفا هنلع قح ههلوا رظن كرعرح مزب کا

 یتجالحر بودازوا اط 2 هدک دیدرورلک هلماعم دعشد هءرطاخ |

 1 ا ° SI لاند ET شا یدنهافی ر =

 ۱ ندنرلقا هطوا نعل ندنراهب راج یکبدتا یرمسا لدیشرلا نوراه ت:اکح)

 1 ندا الط نعور : کاب وید یدروک e رح هسا رواو اه ندنعبدلوا

 1 یسعاتاوادم 4لمج وا وا هب هبراج هلا ی هیت 1 5 ا هفر ط ید |

 1 رابد وق هر ذط وارب بودا نابرع ند ةنسألا ی هب راح یدلیاما هبط

 1 هدومعم لگد كردنا ار هدوح و عود توز او ها د ینحا لحر ۰

 1 یی لوا بودازوا ناو ش اوا لطاع ندلع هب راج هدقدنازوا یرع ت وط

 | باصعا یرارح كعرجو ابح ندا الیتسا ی هبراجارب ز یدنزوا هلبا یا

SESE HETER EIST: 

۹ 
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 جور م دعم هس نوا ندنو م اوج نزر ی بر روا نسرویلعا

 "یاقمروج هدیادارم جوز هنس هه یدلبا تافوهد رف سو یدترک هرفس :

 ردقوب مدهابش هک و لاح روس دا بلاط دها-ش هافو كجوژز ندش هداب

 هد ہک ہک احرو طح هاکنسر ء نول ترداکی نس شل ر ن فا ېد د

 رگدد نس یا 3 هدارارف رفاود مدت | قبیل ط یدعشیدبا جوز مبتروعو

 ند وب بورا چ مهرد تردندنیج نوت اخ یدیدردیا ج وز هنر |
 تردو هساا كدا مع صالخ ند دردو- ش تب ملکد کام هب هداز

 هل. اترو ع بولا یمهر د تردروک ذءص*یدیدردبا تیافک اکسهدمهرد ۱

a 4 > 1ردج وز مب مدآوب مدنفا هدر د رفت نو اخ را.دراو 5-۵ ایرو  

 یدقار یر ههل ءان ق ج رخو یدتیک یدعرح هل الر هدارول ب رد هاسنوا

 كئروع موق رم صع” ید د نوسنبا قیلطتیب یدردنوک ندهرسذطهو |ا

 هلا یدصد هرا و عد رارل ت تروع هد- ۳ | قیلطارارقالا - وب یی رب رعذ

 هراکنا كفى رح ی تال هرس نوا« ی ه>اومرهم ندو اا

 ملص هنوتلا نوا هلا یط-سوت نول يمالا تب ا مندن داق لاح ||
 قرەلوا وک هک 2 دم دح جد دتا YÊ ینییدلآ ندروعو رل دلوا 1

 ۱ راد دتا ذخا 1

 اضعالا بسانتو لزوک تباغ كص نالوا تسود كنزر تیاکح) |[

 هنس هاخ كنروع یعالغ نوکر نوعا تعا توعد ید راو یالغر

 یالغبوید مزال ٤ منبل دنفا نکراراو نس. دک د روک الغ تر وعید ردا وک

 ندن رخ ًانلتروعرلیدلو | لوغش هلبسارحاكن ربق اذءویدلا هب هناخ نورد |

 وا دی- 5 هدهر الع ےب ویداک هنس اخ لو اخبواهیص یناج كس ودنز ۰

 مدمروک یی هسول رادهم الغی وید هلک, كءالغكنس )رود نژ مدةدروص

  بورک 4 هناخ نوردو یداک هعرح یوز كروع نکیا اررپ و باوج بولد

 هد ماکت :ه ییح هرز ص ند اجو زول درز نک ههدارونالغواوهدک دروک الغ

 هرا بنزیددنوسنیک مدا وش هک ا توا توک هبا تراشاهنحوژ نروع

 هدةدڈووا ص ندلع ینیداوا هلکمروک یتکیدلک كنس هحوق كنروع |

 هشوق هشوقردازوک لیصذ نسسرویپ روکیعالغوب هنس هجوقتروع ||
 یب رویلک ندهرآ مدنفا هلقاصیبناما مدناوب هدوقهدن یدلک هغاقوسوب

 ند و وه ویو ا 3 لو و تک د لح و



 f CC Lr 1 رپ شیوع وجه و بد MAR f ای +

 مت روک ه دارو نس عب وف مدتنا ودع کم رح انعفش که یافصو

 ۱ رد ؛هدهآلادب ۳ بولا یی 3 دعا عال یدیدمرذلب ترم یکعنعم هاارروک

et.مردیا رکش ھه نائج هدنلب اعم کب هطع عادلا نو راد دم دجلا تا  

 بواد نوع | مجه دار یی هاکنسهرکصذ دنوبیلوم ترض من ارکش اک

 | بید انا لجال ینجوج یس هع لجاحیدر و یورو بولآ نداروا
 ۱ هدر تاد نی هرم یرلنا جات دن رک دلتا رم تا هداعا

 هروک هرکصندنو و مدم روک ناسالا هو تاقلا حبش یک قحوح وب

 هل یکیدتس یارک دا ر هال یاس مي لومأم ید ین هل

 ی دید نوسارک
 كرسرخر ینیهداوا یثوتآهلبا هتک هدشاب كنس رب ن درا تیاکح) |

 ا یی فسب ۶ تک نا SR یدشود هند دل رحات نزعل دا وا ییولعم 1

 دنس هر راج ود ہلرضاح قب ربا م نو الا عضو هنس هفص كنس |

 ییس ھا ا بی رعترنسرحو یددوق هلع قدر اه راج یدلب ارا |

 نايم نونلا بوفیح ندالخرحات یدنبک بودا دخ اندلاع یی دلوا ۱

 یدلغاب هکود نهب راج هراګ: ود ادلاح نس یگ وتلا یدم روک هدنر

 یساففر هدکد | لقن ن تودیک هتناب كن راقفر هلی ا نوتا آ نکسرح

 یسددشفا ی 2ا ی دوس شبا اط هبه ر 2 hE ۳ ا ا

 3 هراو مو هداطخ ۳ هدن رک دید ردنا هدخ اوم بوما ھم

 | كن هر راحو ی د١2 تدوع هنس اخ كرج اتو د عہد اص الخ یهب راج

 || ببسهتسها وا ےل ات كنءهرجاعوشهاوءاو هدکد تشبا نتاغفو داب رف ندب رض لا ||

 بوق هاب جراخرج ات ی دابا تان قد هدلاحییبدلوا a لر 4 دم دا

 ا نوت و هلوک كرات نالوا یسوموق اک د سن هدنک دیدربخ هب

 | رعذیم یقلساو یدردنوآ کس ہلا ےب نسنغولوا هد د قلا شفا :

 ۱ دیش رب لماش یضورعم هک ھتشا یدتا هست یمکلکا لحنا كع اک ندک دب

 اکسبوزاب یدنسن نح روط هدارو نسرحاتیدید مەديا ما سناکسهدر و ۱

 ن داروا قراس هدک د مک هنس هب اځ نوع ر دنس بولد ء هروتک

 یدساباصالخ یب هب ر اجمرج ې هلبا هسسدوب و یدتيک ی دقېچ
 | بوروتوا نزربهدنسیلوح كع ماجر ندعماوج ناک هدرصم تی اکح)

 ۱ نوهتردنلدردنوئاخ یابوراو هنابكتروع یزار ندتعاجیدارلخا ۱



(fA) 
 اد هم کیر ست aan 7۳2۲ ۳7ت TITIAN ی حاکی یک تا و رو ی

 ما راکنا ینث> كالا دبع نب هلل او ه دک دنیا لاوس ندنح وج جا ڪج

 یدلوط ناع او نیمز هادااطخ لوا هک دعا رومظاطخر ندنآ قجآ

 هننرزوا تایعر نس هدقدروصود یدعا روهاخ اطخ هلو هحاعح یدید

 لالح یی راهدو جام ین رالاوماهک رواوایماطخ لور ندکشا ءلاوح

 كعیا هل هد وخ تص و ندرل داوا هددنع جاج یدند نسردیا عز

 ۵ عالتاا عاخ هک تدا كن ینا كو نسرعااب هدو در وص ود رواک مزال

 كن ردآ 5 جاا هاد كسلا یژوسو م الغ راد د رد عا قراف |ا

 كنسو نا دج مردارب یدید ردول رخ ندکرر زو ك:س یسارزو ۱

 یسارزو كيوهرف كشادنرف هکلبال هدک دید نسرویبدنا دارم یعتسارزو

 نوع رو ود 7 هلم اعم هل هاسود ترضح ندرلنآ ارز مدتا دص

 قا وشن هک ل ةن كرارزو كا س را.دید هاخاو هحرا هدر دروص

 تع> هنهیلع 1 هد هیهلا ےن ونعم روضح هدنمارق مون هدلتف مترا دنیا

 | هدنالو روضح بورو تص ڏ هموق میص جاسح یدند روئوا دماقا
 لا تبا د سراغ کس دلندن را رهفو شطب كلا ماو هطداحم یکناسل

 كکح هرو قحوح یدید تیک «دیاه د هطع مهرد كل ترد اکس

 جا یدید كيك للعاو كجو هلا ض ب ردقو ی وز اک ته ارد

 هلی سد رعذ كەك لیعاو اع هل.س هلج ا ریا صد هرانلو ا ه دنبال

 هدک ددد ی دادا ےھف یکما رص م العاب مردیا نط ی دتا دارم باص

 لاعفلاجاجح هدش اوج وند نيدشعا قفا والهع كم هن نس ها تالاق

 مان یساقر ندن سضاح هدک دلیا صا ولد کیدا لتقف نج وحول نودا :

 مدلبا شم اکس حاصح هلکقیا اجر وید هلشغب اکب یمالغوب ریما ص ||
 ارزمهدبا قرف یزکغدلوا قجا هداز زکیمنف رس نب مالغ هدک دید |

 كعدنو ییقتسم لحا كج هلکو نسردنا هبه لصد نس یرمضاح لجا

 ندأنق یتس نی مالغیا یشافر یدید زولیبهدما نیو رتا هلسهجو
 لا اتنه هدک درد نسروم دبآتازاع هل هج «ولاکب نس مروییدمآ صال ۱

 ردواربخ ممءرع هيا ع ادیهش ندم اق هدایند هلا لاحو منب ةداهشاا |

 تدوع هلدا رگ و حاشح ارارکع هم هللا متیدا وا راحود در هقاف ورعف ن ارز |

 | جا هدناوح ويد ردد نوها توهم ندناک دنز والثم و مکحب هدرا

 ۱ مش دم یسارو یی یزو ا ا هفجوج

 11 یا ] 2 ۱



([ ۲۷ ) 
 ده _______ و

 جا ی كدا رعا تی نا در با اکب ی

 7 فا تون 0 مز هنر هسا ردنا ید ۳ رەد اكس هکفو ره

 یا ی ن سرما اب قردلغا ییارعا هدک دید زردرا مهد ندنس ناظم كلا

 ندنسوفروق بارخ a اخ یراکد درع هک لدردنا> الس هدد>رد ر هلا هود

 ی ديد نه هبارعوا هو ط مد روا يف

 كجا ب ولوا حاد ید ردو و اب نوا ۵ هم بجا تیاکح 

 تازاح نالوا راکرد .د-نح ه.زوا قلوا يرانا كنا دھو ملاظم

 حاج ةد دعا عرو رب درک تا حاقر ندهآرف AE ه.سهورخا

 تند و عهد: بس 5 ق> وج یا یدروطوآ بول رغوط نکبا شااکنا

 نارق هد: اوج یو ید د 9 د| طوح یآرد نس مروی روک ییمالع

 ربع نارق هدک درد یکدا حج او ید د عد أ طفح قح هک ردت

 نآرفلا تکحازا ح > یدرو اوج رود ما چ ی> هک رد-.۶ وه

E 2 1س  

 یدرو تاوج ولد مک هللا هلرا هدپکب دد یک دار زا اہک نارق نع!

 یر۶ یدید رواک مزال كعا لاوس لصا نیت الو تواک ترح هجاج

 اض:فا كعد « ارد ص ین نآرعا ایچ کو اھ نولو هکدرزوا كنس دو جاجا(

 8 تدا و 3 تار ک ند ها 3 تابا ةي هل وا جاج ی ېك د یدردا

 نوح رك توما r "هروس ها هل بعد درعا یص یدد

 لدا ترق شاکی مالغاب تح و جا یدوقوا واد احاوقا هللا ند نم

 مدروڈ وا نوا د مدعم ۵ دا Cee مالغ هدک درد ودوا هللا نددق نولخ دی

 الا N EE یبس کل اردو یدید مزدا ث ًارق نوح 2 ید ف أ

 بطا افرع له تالب وا بول ص لاح لحاعح یدبد رد وو ءوس

 یدد رد کم وام ینددلوا ا یکی دار وس زوسهدک وشر کس یاو یعب

 ردوک كل رد, كنس ىدد ردا ظ جادح فرق ناطرش عطا جز مالغ
 لدن ک٤ كهدلاوی دید ردندنا ع دز هردام نطد ندد یعرز نم ه دک دد

 ۱ نتمولارما حاج ید ردواځ نرغوط ی ه درود دروص ولد

 ریما م درۆو ص ى: جاچ ید:د نسحلا اا هلا حر هدک درد و 21

 تعال یل است قح هرحاف قساف لوا یص یدید ردکلاا د.ك نینمّولا
 أ ود یدلوا قسم ندن هتتعل تاللا د-,ع هدکدر و باوج وید نوسلپا |



OE 

 رد وا و یدلوشراف یناسود لوا اشک باو نادنخ یور هدااح یتددلوا

 دوخاو قش كمل صد همر ب ودیا د اعقا هساح ردص هلبا مارتخاو
 هک هنره هکر روش هسلا شاوا فا رمشا باس ی ودنا كن دعقاو ترضمر

 ندم هناار :رجأع فر ا یاراب قرص هناوص> ةن ا رکتاود مارح

 هلل زاب یسدطدار كن ا ۳ نلیص» رب هرس هدناک دید " رثلوا روصق زن و

 سدتراهطا هدک دتا ورود زاها د لوای دید مداک

 نوڪ یدتشا باما کیلا هدرطرب هدب ر صا دکنوح هلا

 یدنا ا یکم دانم كنا هدب واول مدا کوکو رکب داک دا مب

 لرلثبا كچ وک روناوا سالا اصد لوس و رمصخ رھا ه دهدند من
 هات دو جوا یاد 2و چ وا ت کد یدد ردرلهدآ كحوک فا را

 ه د رح رود یب د رع ه O ES یبّطعو و مخ یی راردبا هب رج

 نک رروتوا هدنرازو دنسم یرمشق هللا ا دلاخ هدنحاح تفو یهود

 ییکیدلک ورضوط هسفرط ك1 ال ردبا ف وف م قش كن رب كارا
 هبیبارعاو یدبا رها هن>ابتا ود "رکیحآ لوب كنار عا وش هدکدروک

 یدل ود تد رویدروط بواک هن داس وشزاق ل داخ هک اب را رلیدرب و لول

 نس E ی مدسارط وساکس یا رم نالوا هدهدنع ن ردا یا یمومقم

 ۱ یدبد مهدبا 7 ھا هسا مزال مت - هب من 4 هد ہلا نر هک د رکا

 رارکن یدید مردبا ل صاح یکب ولطمو عاعسا یکزوس كنس هدناوح را

 || نالوا هدهدب من ریما اب هللا کھ تا ینو یداپ وس تیب یکیا ییارعا
 | ندنرلفدلوا قرج ك مدالواو لاربع براوا عضو ا مک امام
 : رلبدردنوک هنفرط كس هلبا مار او رب ج یئ بویءهدیا لمح ههدب تاق من

 ١ سن هدک دت شوا یرل دن ول ندیارحادلاخر درار ظتم هت دو٥ ےہ ر لنا ی دع“

 ۱ هب تار عا تولد ۰ ردنا هداعا هکلا عو دالوا ا چد رهو ر هللاو

 واک وب یر وتاا ییارعا دانا ناتن تا نر ك. شب

 كسسارعا دلاخ ET هاو 26 ا ن دا داوا يلمع كوف |

 0 كنوتلآ کیدرب و اکہ اب نسرویلعا نوت برعلااخااب هدک د روک نیس هب رک |[

 ۱ را اهل و ال هدناوح ییارعا ی »د و ایام یگدنتبدلوا للف

 هدب واق ه دللاع دبالا ىلا كناذ یک كس ردلکد ن دقغزآ لام مغی دلغا

 دنکح هیم هدبا کال سر داب رف ہرا هراکب كج هدبا رومظ یک ےب هدرودره ||
 ۳225 بک SIE تر ولت ۱ام تیر س REET یوم هه کو سا. NTE TREE TOT یر و ور ام هام



 عهد دخ کد

)۲۰( 
 TITS اس قد دوو سس شی

 هرامب یلاوحا هحرد كااع لهاح ردنتشعا فر ك دن اله اح فن اغ ارز

 ۱ نهد یر ص هناصوا كراو سم اا جهل دلو 4 كاع هک نوساپب لص

 هدنباوج رایدزوص ن دیکحرب وید ر دیک لقاع تکح * ردشمانهدبا
 یلودو ردو كردن اکدزو رای وسزو هدا زن دمو هک رد هسک لوا لّواع

 ها ھه سیخ تبصانمو با ضو نکاصوا ندوراعمو لاک ب اسکاو رول

 قهر اعاقو زوجا ب تو دک یراوحپاا ھالا نو لو نیا تعاتق

 هحخرکا ت حب ٭ یددردا فرمص هپ هسعیقر تاحردو تال اک لیصحم

 كنا هح رکا یل داشلار ؛ قاسود ید سره اما دان تسود یب دم

 هدناف KID قبال هفلتسود ناسدارهنکلو ردلکدزاج قءالوایسود ||

 ا یییدلو ایوادع هدکعح كنس كصهت نالف تود ا لاوس ندنرب كنالمع

 هتل نکیا ردبا هدعاشم دسحو نکرارضا ندنا ت واوا كمولعم

 هدنناوج رایدید ردل یدس كنو نسردا تطاوم هثبح اصءو تعر

 تو دنا هدیثول هژر ê هدر یباغ بیعو مردی اعطا ین یب ولع ن

 ( تیب ) یدید مرتروا
 دنکناساوم ننشد وخ نف“ داب ۶# تّفو تصرف ات هک یسک دوی لقاع

 مدا نیا ی اک دنژ نشد ارادم EDR ردو تص رد تقو ن

 ییطاب و قاتسود یرهاظ ید ر ن دنامنصتم هدناف * ردلکد لقاع

 Hk تاڈز EE 2 وانا دنا aT هلبا قلتعسد

 مس رطاخ ا كرا وک رز واز ب ےک دعا كیا هک دشا نودا 1

 تودنا واتح عا هلا را ثم انتسود نمشد.لوا یدبا شاوا سکعتم ||

 علاوم ندو هما ریش مد و تعذح موسر تع اقا رد وریندن دمر

 تبان رکود تاق الم فرش ہک وب لاح زدم وا مورح هلردسح هب رور
 هدناوح تاذ لوا هدک دید ردم هنارکاح لاما یاوصقو مهن اک دن بلاطء |

 كع ارس هلا ناصقتیناسحاهک ردیلک دزکمولعم نس رویان وس هل وب نوت |

 مب رککیدلک هزفر طم ارس عد ر اک ك او

 شج:ادا م كعدردند ودم قاراکوک رنو ناسحا یرړعح

 ندنعدق  یانشآ یسبرب ندمهواع باعاو مرک نادنوادخ تاک ) ||
 شاک هلس اجر ف لتجار ا 5 درو ا س ا و



(HF) 
 س

 ٠ سوشغم ن دناصما هنوب قالخا هکیس كنآ هک ردلکد م دآ لوا فن>ا |

  رایع fe د هب رګ كع ی راقوو لح ب رسقلا دو ن ا وهط |ا

 یدید نوساروک

 اه راد هسومانسکو مانشدو بس هفنحا میهاربا نیا رع تیاکح )

 موق رح هیفس یدریو مهرد كی یکیا ههیفسرپ هلیطرش كلی وس رازوس
 عاونا تویأد وس هشبخ تاکو مانشد مالک قوح ك هن رلت مص ح فثحا

 كموق رم هینس یرلنرض> فذحا یدعا توذ نسور جشكنهافس

 | لوغشم هلا كنا هن هسداهت قن صم تسدرد نویلوا تفتلم اعطق هنورط ۱

 هس ی دقارپ هدد ود نکب ناک ینا دهو تاهر كهيفس قر هلوا

 هتان د جرد یعردق منب فنحا بوقلاق هلبا لاعفناندلح یی دلوادرخ یب
 ند هلوعم رولوا باطخ ناباش ینب ه داحس هکیدتا لیت هبئر لو ش |
 ىدّعشلا بو و هن ر لمهم مالک ی رازوس کیدلی وسو یدمروک ۱

 رخ ود یدنلرصاح ماعط یرلم الغ كنحا هدةداوا یقو قاشو یدبد

 یداک ماءط توو تولوا هج وتم هم ود ر هس فثحا ه دنرکدر و

 تحازسا هو ماعط مه ل ہدیکرارپ 'رکیروہ هسیا راو رکتشر رکا |ا
 توکح تف دمو بعد وعایح رد ورن دننفو ح اص ارز "رک تردا

 کلید :رکیدلرو

 ودع هرج باج نو کشید یر نوت تحاص ےکح تاکح )

 طعف رد هدنز هدیدنسد تداعو هنسح ق الخا ك.اظع نیطالس كا |

 ردهزال هرلهاشداب كا تسایس رهطیوعا وفع یهانک كن دیک چ وا

 هنیط السمرح یسککیا نالوا هدنبلط تکراشم هدتنطاسو كالم یسب ز
 تیکح# ردرلن دیاشفایتیرمس كه اشداب یسیهچ وا رلندیا دصق دب
 هنلفع یتوهش كناذ لوا هدقدلوا هحوتم هفرط كتاذرب لببقاو تاود

 نت وا هدکدر وجزو لاقاندټاذر و رولو اراکتمدخوربنامرف ||

 نس یک سااخوب ردنک سا نوکر نیکح # رواوارهصو عیطءهننوهش |"

 رکتلود تاذ ه دنیاوج ےکح ه.دک دتا لاوس وید نسمرعا فوخ ندنب

 هدک درب و تاوح ولد مرمخ ردنکسا ید, د "رکسم رش هح ول "رسد ەرەخ

 فوخ نیت هکن اک درشو نسرخ هک روئلوا ديما عفا یش ن دنس

 رولب یه داوا هدلاح هن تله اځ تاذ نالوا ۲ اد ی ید,د هنلوا 1

 ارور



۸ 
 ححسسصب س

 ىزا نا تو تورد وک همان هدا ز هب وام ترشح تاک )

 | *کرعم كثب رح ار ز تدا رومآم یس هعسش و لرع ندتب روم أما ینیداوا

 ۱ ییدتا راها ه دیعح و داهتحا کی دعا تر لع ترة > هدیفص

 ۱ كم هنس هدوسلوا ردك هلا ل رع یرا زوج ندمرطاخ ت وادع

 ۲ یکدردنوک قرلوا باوج هوش هراز ك داز یدزا ولد مدا هلازا ینرارح

 ۱ تعقد بوراع حج ندک هثس یدردو نس نیلم" وم ار مایا هدنس هضد رع

 ۱ لب رح ردلکد یک كکسا نط كنس لاح ارز توط شوخ یکی رطاخو

 هلي ساع ول هدیصثم كنا کرد کدو ا لصاو ه هحردر یدایسو قرش

 | ردثم الاق یرالخ دم هدنلزتو عفرت كنب را تعاوردق كنساوا لوزعم
 یدتا رب رگ وند

 1 بواوا م اعو صاخ دزنا ز یس هلی بقا "هزاوا كف:حا تاکح )

 ناراکح دسح « دق داوا مانا ر وهم يضاوتو اح روتوو راقو طرق

 | هدرا سانا ن دن رلکدم هکح ییصنس> كن رات رمضح هيلا راشم

 || مراک» كنا كراکزور "یلاهاو كيا هلازا ییب راهتشا عم "لش هلی رلندسفم
 | هليعز كلبا لب وك ني رد افتعا نالوا «دنفح یلئاعم نساحو قالخا
 ینیداوا تفنحا موق مع هة درب دلبا هلاو> هما بو دا ع اطاق بر نداهفس

 تبراقم ےب مزال ندربعا ترضح كزجاعوب ساثلا ءالم لع بولک هلع

 1 یرکراو رز هدلاونالواتفعو مرک نامدو دعا ها تغر هعره صم و

 ندا تدوم ب ا.ساو تک ساشا هک کسا هرو دعع هٌ" رک هد

 كهيفس نوا فذحا ی دید هلوا ده# د اععا دعاوق تهح رهزاو دکوه

 بع ر ع هتلصا ومو مب ت وعا راهظا ال هان ر الصا ندنءهضو و

 | ندعس ناصعت ید من والثم یلدلوا نکا بسح ناصع كنس

 | ردروه شم فورع« ماشو لاح مو روذوم كتفايل كنس هک ارز رداکد

 || نیحاب ر هکر دنوئاخ ر  هثسسم م هدلاو مب تکی دنیا بلط یتلصاوء قعا
 | نس رد-ثدوا هدرمزرپ وال زوم لک ند ربب موعس م وبه بسآ یایح

 هک ردشنتزان نزر لاح وکینو لاجب ةبحاص نالوا مزالاکس نسناوح درع

 نوساوا ظوظح ندکیداو لطف لاک بودنا ادتقا هک هدیرکقالخا كنس

 مب نس نوسناو داع هنن راک زور كفلناوج ون كنس یس هدئافو عفن كناو

 هکرب وربح هنيا ڪتا نردنوک هارو سو تیک هلبا تمالسندمدنع



(۲) 

 ناسحا یشرادق4 ناو اکس مردیا مالس لاصبا هنن ررزوا ارلنآ ردو

 ن د ةلخ رمملا ت دم ینب یم رکو فلعا نالوا اکب كنآ مدد ی دیا ردا |)

 قلا مدشا دارم كتا لتق ییاعالوا ن یدیدرددعا نوصءندجاتحا

 هات "خو داوآ اغ ند: او کیک مدت ا|توکس هب اعر هب ذهن اس تب یھ قح

 مات هد هسا مدارا تقو فوج كب یو رم بولوا مدان هب ید | مادعا ۱

 م دم هلوا رادربخ نردتیاملسو ۱

 دن هللا یضر ىلع نی مولا ربما ه دنراتتطاتس مانا كن هیما ینب تیاکح ) ٠

 نحأع ن د ااو ر تاندء و راوشد ی راک كرلناوا هدنتم كن راترضح ۱

 تودیا تب اکش ن دنلاح تاذرب ند هف وک لها ناکرزب یدلوا رارتسو :

 رزبرکا ی دل وا درد لوب كي هز قفرعم كبلع ترمضح نی نقلارمءا ح

 وقورق يا مداسند هل سیل ردبا رارقا خو زاهظ نمود كل |
 ندنسم مزیسادعا بودن ااشفا یکلنعشد كلالاعت هللا ذاعمرک اوردراو ۱

 نینءولا ما ا یدد ر دراکرد وخ كاله ه دنرخآ لهسیا رواوا :

 ولد ن ن د سد ی ؛ هکر لشەروب یرات روح بلاط یا ترا ىلع

 رکاو نکا كرت یز “و زغود ندنزوس را هسیا برض زر موم ۱
 راهسدداضرع یابند حارخ هرزوآ كعا ی ته هقرط من دعقانم ۱

 هک رد هسنع خورفم مار لاحو نمک زاو ن دنت وادعو نا لوق |[
 نعوم مدتشدا ندنرلتلو د ناب ز كن رلت سطح لسو هيلع هللا لص اع دیس ِ

 رایدروبب رک ا تباکس قفانمو را صفب اکس |
 هدنروضح ك ههلخح یدمم ن وک رب هللا دع نا ك رش تناکح (

 ثح ندن رلتلود لناص كن رلت رضح همحو هللا م ۳13 ىلع نینم ولا ریما ۱

 تاد ب ودا نی یا یر ند هفوک لها ه دنع دعرح ن دسلحم یدلبا ۲

 هارب ء۱ ترمضح ب وروبب را رهاوج هت رب همقثم هددفیلخ سلع کود |

 اکا یراترضح كرش یدہد زکیدروب لدیصفت ل زوک كي ليج یات ۱
 رکد ؛ ینا ت رطح ه دتنادو تناما هکناذر یک ىلع ترض > ٠ دنناوج 0

 نا اع ی نارضح هدایح واک “و یک رګ ترضح هد هلماعمو هلماع و والثم

 لاسفنا وک ه دکدید مردیا انثو ح ےل یتاذ لوا نم هلوا دننام |
 نود واص ندنناب و یدید مدنابص لدروک شا رب نس هوا ن بودا |[

 ید ڪک

: e سس 



 ات

 تودنا نفس یررکذ كنایکمرب هدنروصح كىر ك دارزو تاکح (

 هدنرارطاخ تاوذ ناسوب ساجاب رض اح راگه او مرک لاک كرلتا

 | كر زو نالوا سلم بحاص هدنراکدتا ناس و درس یرهراکح نالوا

 هلا هو قارغا قوح كي راد ول صد هكر هد راک نولعیص لاح

 هل وا ذوا ن دنلبق هبذاک ت الاقعو یاذک و ی حجاب ردرشعا

 | ردا تأثن ن دلقع روصق كجا رطذ هل رظذ كحرک ه رزوس لصا یب
 یدصد كعا ت کسا یرب زو ی رب كط فیطا نالوا ه كلش یدید

 نکمارک ف الساو دادجا ل نکیلام تاذ هک ردیسارو بحت یاج هلبا
 هدیاک رب و یدلادذدا تیدناوا تساور كيذاکاو لطاب یاثا لو هدنرلعح

 یدبد یدلروک

 ۰ هم رشثداحا ندرانا هلا لاردا نیب ات یعارعاش مات باس تاکح (

 || كهللا لوسر لا بواوا سفتلا تببخو بهذمدب هدنناذ هد هسبا شعاتباور

 ندیدهم مرد ن هک رد دیشرلا نو رهیدیاراک د صح” ر رجافو قساف یو دع

 كناو رم ی هکشعد روصم شکتلا ند روصثم یرد جد لوامدتشذا

 ۱ لحرر هد رط یاشا مدیا شمکچ هلوبهرزوا ك اتع رع هم اشهد راما قو

 1 تو هل هدملاوس 5 دنا ود نسر 1 هر هر مدتا یداصدا هراجآ

 ۱ ضرع ف ه دیص لوامدشاداشاا ° د صور وطیح لم كناو نالوا

 یدید مروویدیک هکعا
 الام كناو رم یدوقوا ی هدیصدو

 6 ح كلم قیلب

 ۱ صع بولوا نمروک مزوک یناهح ندمردک لاک هدیکب دتشوا یهدئوا

 ]| مدتیک بوشواصندشناد كناو مدناص یدتا لاقتا اکب یساع كءوق ره

 | لج مدعا تع نزع هف رش 3 ه دقدلوا مجار هک رط مب تف الخ دئسم

 مدروک ۳ اعا مربح نکیا ردیک اب شام هلا لوز ن داحار هددورز

 توراو هتان ك عا لا مغیدلوا کلا توقار ییشاوخ نالوا هدا و

 ماا ا یدید 2 لب لصد یس مي اعار 57 مدد یک داب یا ن

 قیفر کسب هدد رط وانا نکردیک همایش نوڪ دمت هدیص هدناو رح

 یدوفوا ٿا يا تودنا هاگداح هاربهدک دنشیا یتواعا مدید مدیاشلوا

 بواوا عياض هرکص ندرلنا یا وناوسا کد نما ی یراشعم الج

 هی هج دنا تافو ن یدلاق یلاخ ندرلنا تفالخ تو زربنم رلیدلوا ماتا



CCD) 

 یدلبا افیتسا ییرع ةیقب هلا طا ذو یکه دو ساو طاسناو

 یسب رب ندا صد ۳۹ دتا لغوا كيە و اعم ترى ت :اکح (

 قلواالاو دن سموالاب ك اج بولوا ردةلا عیفر هدابند لغوا کوب
 لوا مش هل رھا TEE كفو ن ند راکزور ءانا هوا د دارم

 لوا رتتسم هدااح عیج دوخایو

 مد زوص رلیش زارب ندمداتسا هک شنا لقت رهجر زب ےکح تراکح )
 هلچ هک عهدنابلط 4۹۳ حاق ندر رک للاخ ق قح یدرو رم اکب

 كل گناوت ندنرلت ِ لات قح ن وب نوسنلوا هدنکا نا مفاد ه

 هک هدا شرابس یک ییراکن یدید تنا بلط تبذاع هلا كلكن نعل

 تنا هلاوح همدآ نال نس ودنک ی دا نس مديد ع هلوا نیما ندس عملا

 هی هخاق وا لر ع یدید ندتسود یسدبح مديد عدوا نیما ندعک یددد

 یبحاص هنسح قالخا هدکلرب كرک وا یهو ع هدعلناوج مدد ردمزال

 هکر دیشیرغوط قنق یدیدقلوا لوغشم هللاحودنکه د هراس ماا بولوا
 حدم یودنک هللاناس :یرعالا شفت ناسا مديد ردموم دد هدنناب كقلخ

 بود.ا قرف ندانف یبولا م درد رد هتسداش ث ےک هکلکوس یدید كا اتو

 صذعش مديد عهدا ا ندعک یدید ردندیا شرابس هنادراک یراک

 ردوگ یس یدند ندهد هلئعس شلوا نیکنز ندرکصو ند_دهادم

 تان قو م یدد ردنالوا نامداش هدو یکیدرو یشرب هنر مديد

 تاللدا ی هنانز كاله هرا دهاز كالي هیاریک مديد رد بش هل ندا هاتو

 یدیدردریکتمریقف م دید ر دیک تدب هدناهج وب یددكایوسنالب هلاد رح

 مدیدرولک ندن قانا هلقاعیدیدردنیابوسزآبولب قوچ م دی درد وک لقاع |
 تفآ یدید عمط مدید ردیا هلازا یش هن ېچ ید د ن دک اه هدنراک |

 هنام6انو هازسان یلعو مملعت هءلخ بلط رغ نم م دید ردیش هن اع |ا
 ندرلیشنایعا وا برشو لکا نعل ندحراخ دید ی # هدنسوهكمرکوا

 رفد و كلا رازاو ما وت م ددرد هنسد هن نر و ررمض هزاسدا دوحو

 ید.د قلوا حاتح دیو قلواالتمم هحاتحاو

 هدنناوخ رایدتا لاوس ويد نس ه دشیا هل هتد رب ندراهشاع تیاکح )

 هد هروک ذم تدم هکو بلاح مدلوا لوغشم هلا شارب حه ردلب قرق ن

 یدید مدم هلوب اخ تفور قح هیشاق یی“اب

 ( تلکع )



(5 

 مج ی رکا سعوا مما ناناوبهدرکتلودت یاب عر هدبایو ےب كالم یا

 هدافاو ضرع ینهعوعس* ه-هقاوو راضصحا د لج هلبا بد بو دنا

 ۸ رکصذ دو دلوا تراث هدندنع لر هلج ۳1 دناواقرف ندم ولظم lb Kwe روب

 ارجا هوا ردبا باحا ینهلره هدنفج كص یاو رکلود دیس یز

 رغ-صو رکو رزوو ربما هلدا یرما كکلم نوک یساریا یدید رک سردیا

 | لاّژسند رلآ كلم هدنرافدلوا عمتح هعساو یاضورب یس لج كنيااها

 | قح هوا هعزانم بحوم هدنرلدب هک هدنرلفح نیءهیفرلوا نکس ر دنرسبو دنا

 ۱ هلاص هیفاص ندومو هطاعو تح اعد تویلوا هلداعو هطاکم باتسا

 هتمد دیار سوم الب نودا دسح هن کند یو نانابیقم هروب نکیارهرژوا

 دوس صنعت نوح شورت تب تما .یاراو هد نا و
 هعاط الا بجاو قید لو هدرما ںودنا تب اعس هتفو ک اح یهیلع

 ۱ هما صاضما« دك ديد هیلبا س زرو هتسدواراکهنک جد كکلم |

 | ملا باذع منا بکت رم کن دروس كرس هدلاح یراق دلوا نه دکی |ا
 ۲ 4و هکرد زوسح ۵ یر هلوعت صح لواوررد اوا یک
 || «دهلداع تنطاسر والثم تاودوب یب هلافا ةو ریاکو یب هلتاھروما

 زا رلتدید رد کد هه جور یرخآت كسار 1 لوا شعاتاکترا |

 ۲۱ دیج بود ارضع یزک هدافا نالوا اک: اا ندرانآ ك |

 بقع رد ید رلذآ یدلبا ما ود رکیدیا عضو یرکاضما هلبا نکتسد |

 یرض ۶ شوحو تالمرلید-تیا عدعب هنب روضح تلکلم هلبا رپ رحیم ضح ۱
 نامرف یسکاهدافا ییتاموعسم هلا لاخداهتیعج لوا یهرافهر 9۳

 روک ذمتعیج ناکی ناک نناعوعمو تامولعمیخد شوهر شومیدلبا

 تذک بولوا ی الصو دهز كتءراف هکنوح هدک دتا ناس هدنرضح

 ندتشدلوا یرامولع كعماسو نیرطان یکج دیعا تاکنرا ییاشهدو

 قدصالج هراګ: هدنیح لوا رلبدتبا لوق یس هلج نس هعقاو نداهش

 ٩ را كنا رهظم نیدلا عدع بد یداوا نابام هدندنع هلج یعاعتساو |

 ییناسحاو ودع تاکلم هللا ف ارعا همرج بواوا راس دننرسو |[

 علام هوفع ی طع لاک كکلم ف ۷ ی دم هلو هراح هق سا ندا طعتسا |

 هنلاذ وعذ « راز هراب هراب یو یدانا ماهشوحو بعءعرد ندن هد دلوا |!

 ۱ حرف هدکلم فیاس هداعالاب ییتیلبحو هر ناک اک كلج« كوللا بضع زم



) ۱۸( 

 هنتفطاع كکام بواوا نیلا تاذ حالصاقحم 1 مدار مب ہد اوج هراف
 | دسا یاضر هدبهو دکن مفد مه هد رلنوسلوا یک ردارب یا هل رهظم

 راد هکلم روما ییهرگ والثم ےب هکاصوص مر د نوساوا لصاح
 هکرواوا یرا دمو تیثیح هنكرقح راف ردراڈعا عنمامکح ندکلیوس ژوس

 4 هراف نیصا وبا هدک دید هيلدا تک ندا صم ليطظع كلر یک دسا

 یم هیبس هن یک سغنو نسرویلب وس نوا یرازوسو نس بور و باوج
 رة یآرنالوا نراغم هاوص مکح هکو ل لاح نس رود ا را ةا

 تولوا رظذ هنناذ لنهتسحیارا نونا هدا ردنا روهط ندوک وا

 هنهک ن وساو| هدع.ط ن را رد وال لسع ی رکدد تعصر اقا ون د روم

 فورعلا لطفا »هکر دیلکد كمولعم زل رغت هننذل كلا نوسنلوب هدهرابفرح |

 | تنایخ ہت بحاص كاا منکی کنامولع«هدیاپ ویو ردشهید « فو هللاناعا ||
 || تنم هتنطاسیانما كش وحو كل» هلا لح كلكنموب نس ردیلکدكعا |ا

 || نسرواوا ییحاص س ماسقمو یه شع هدنلودوب نودا لیګ هیظع
 ا هس هب لاعفا كساح هجر دمت كکیدتا افخاو مک کت امولعمو

 | نس هفح تادافا رکود تاذ هدناوج هراف یدید نسروئاوب كراشم
 هعیفر لزان هک رولوا تیلباق هلودع هد هراف نکلرعا در لوقع باععا

 | نیحاصم كفوفام مب «ریشتلا فالو ریمل ان الف » نوسالو هدبلط

 1 یهفشب ندکعان رخاس هنعامو نران کیک ییسقت مال وت هدنسوزرا

 | رد شارو « هروط دعت لو هردق فرع ًارماهها جر » نمرو هجا |
  كکل» بودنا هدتساف لاوقا نالعا هلا هڪ ګګ لاوحا نایب هکردقوش |ا

 ۲ تودنا لوق ییاصد ناک دعا اکب هدنصوصخ قعلو هدنساضر لیت

 || یورمندنب یهلاقم مکج هید هک هلی طرش لوشمردبا لاثما هک ما كنم |
 هل مجولوا هلا هراف نا ۰ دنکبدید نکس زمرو هفش قش هسغیدلوا
 ی هلاقم نالوا هدزرم د هدنرثب كمود هلبابد هرکصذ دک دتا هدهاعم
 | ندا ارغا هدصقءوس هدسا یهود یدلیارب رفت و لفل هنصطاوا هلیمام

 | لددو عطا ناهرب لناعس ینیدلوا یه انکو عنص كلج تولوا سرخ
 || ییارحام بوراو هن روضح لد سا لاحرد هدقدلوا ییولعم هللا مطاس

 1 تفك هلا باح هن روص> یارغ بععرد دا ی دابا ضرع الض ۱

 A ام نقش ۰0به || هدک دید رواک مزال زماعا لصد مزب یدع*هدص وصخوب هدافالاب یهعفاو

 ی )



(۷ 

 كزهود لروک ذم تارغو ا هحرکا یدلیوسزوس قوح كب انشا

 ندنتوسهناروتحو هناریلد هل و كنونآ هدهساراو یرلنظ نسح هدنعح

 رب رارکش هدک دشا یرلم ال ڪڪ و ندوبآ هود رالدلوا بهاذ هب ههبش

 فت اخندکر لمالك ون نب نسهفرعلا مدع یاو هفصتل| لیلق یهن قردلوا

 هلا رس يکتناساو براعم كس نی نس رودناتص ی رحاع نداوحو

 | هک رویا تیافک اکس رکیدتنا افطا یداسف شنآ هعشعش توشارغوا

 | نکید.دكنسوب ماسلا قرطیلع نسروی,دیایرلینعو نعطراوه اتوب اکی
 ۱ هد یدنعدوخاب مدیا ىع رکاب هلکنسه دتفولوا مهسا شع ییهیدرتاهوفت

 مدایوساکس نر یرازوسو دهسا رد كدیا اهن رکا یدنا راو یس هعشد

 | نامرف یرلترمضح کال نسرولوارحام نده هماقا ه دنروصوت مدوید |

 || رکید هدزغاب هدانئا نمزوسوب رکا مردیا نیعهنقدص كلوق نب هسا راررو |

 نوساهدافآ هدکلعروض> هک ان یصعسوا روتک ك هوا ر د یدیاراو صع 1

 شعامروا ت وکس رهم هغاهد ےب هظاغم ناعا ندیا تقبس هلکس امدقم ||

 دنا ردسشیا مالک قوح كب قجلوا تلیکتت بیس ندنب یدا هساوا |ا
 لرلو دسایدید یدبا رولوا والعم کكکلم یییدا وا ےک یناح هدتفولوا ۱

 یی رلفلوا عضو هنادنز ید كنسکبا هدقدلوا فقاو هتب را هضراعم |

 مال نیصطا وبا ندنسا ما كشوح و الم یظفاسحم كنادنزو یدلیا ما |

 ۱ یعیدلوا یرازوس یرلک دششوس كن هود هبا و امدعم یدیا وكذب

 || تدتولک هنا كتنصحا وا هراف نالوا شع | ظفح نودیشا ندخاروس |

 یقاولاوهاماکا یجنادنزیتعا ناه یدل | لاوس ندر هک اع هک تالج هلا |

 کات راد ؤا سح هدارو هل صا كکلم هدینکنا هتشا بودیآلیصءت |

 | ندنیصلا وبا هراف یدیدردرلفجهروط ردق ه هجلوا زاغ ندنناشقداص
  راقیح قداص یسننقو بذاک یسقنق كراو هد مالا تباهذ بودا اجر ||

 ا یا توراو هب ههش ندنو ناکس هدک دید نکن رو هاکا یرک هدش هساا

 || هدنرلنیب كرانوب هک مروییدیا مهف هلیوش ندسهراسبعكاکهدافا كنس نب هراف
 | هتلصم مالا سغ هدام هلن بواوا كفوفو هیارجام ندا نارذک ||
 | یی هیضذ هسداراو كخفوقو هدایو دحرک |نسرویاواهدندا ره كعا قیبطا |

 ۱ ربع ندمرح یمرح یندمولظم یلاط بودا ناو ر رفت یک ینیذلوا

 | هدک دید ردمزال كلیاتقادصزار ا هشوحو كم نالوا كتعنلإ لووك |

Ci) 



(۲۱۰) 
۱ ____________________ 

 قو که دم داع ےب لات كنس طةف من |اکسیشان ندناوح ثاکح هر و ۱

 هلا بد هود یدید مردا بلط ینا كنآ هسدا هز ره یبس ندنعددلوا |آ

 یی دعع نالوا هرزوا كماع | رارسا اف تشک و یس هدیه ای ین نالوا

 ضعت مدسٍ رلبوس نسو رغوط روس هشوحو کالم یدعس بودا رطاخرد

 هس رواوا جد ارو مست مردنا فو ۵ دوععو له رواوا دین ن_یسعد

 بق اوع كمودنک ن كلم یا هدنناوج هشوحو تال رکفتناب نیا هعلا طم

 نرزاطاس توطسس مرویلوا صصت ندهبرهد تاسلقنو رک.فن یمروما

 قرهلوا لاره بجوماکب لایخ و راکفاوب مروپ دیافوخ ندنامز ثداوحو
 ندجد قحهلوا تبوعع بحوم تیفیک و هک و او مدلوا ه دسر هلاحوب دتسا

 هلا فلکی ال» رداکد نکم نوا مبیسهلازا ندمرطاخ كو وب هد هسأوا ۱

 ندهرب یراکفاوب نس بودا لاوسرازگب كين یدید » اهعسو الا اب فن ا

 قوسیس یک دتا دعلاطهروطرب قحهلوا مزلتسم یلاهتو دعا رالی ٠

 دوخا یدروک هلهاعمر ندرفرط كج: دبا كالام قیضتاکسو كالاها یا 0

 تم لصاا یدثوا تاورو لس ییرلیش ضع! کش نده رط مب

 باوج هود هدنکیدید نسللیوس هما 5 یدتا تند ا كروط و ۱

 لاق هدر ینییدلوا وا یتشا هدلاح یل دل وا توپ هور بور» هل ول ٤

 یسودر كد ندرل_الوا فذاو ا دئحامم و كلج هلا نا یدلاق 1

 صا رح سرح هد ڪڪ دانا لفن یارجام بوراو هنسلح كن وآ یهعرد 1

 هنس کاکە بولا هل | ىع ند ر یعیدلو اهلا فو ندحاصفا ۱

 رارسا یاشفا هک دیاش هدک د روک ۵ درب le ] هود ہرا: لوص ولا

 قدصام هنم وهم قجا لوط ۳ یا تویلشا هغازارد:ابز هردو ردیا ١

 نسحاو تبوصا NES نیسا رابتحا دم ینریحو توکسو نم نالوا

 با ردقو اضف هج اضتقا كجا نم مد هک هد اف هج نکا یدیا رواوا
 لازا ین رار طح سوحو کالو تنایخو تیاها ۶۱۳ لوو توادع

 ناک قح ندنغب دلوا دساف كتدن كنس نا یا كدسا تراسح همادعاو

 تحاص بودا هناقو یی راترمضح کال« ن دکر ش ك یرلتر طح یاعد و

 یناسا یر وهط كچ طا ردا كس 9 یدا نالعا هر هلج یکتحاص و |

 كيول و تولد نسشعا مارنا یوکس ندا راسم رشبو دنا مت ندم لک ٍ

 ر ومر کک

۱ ( N ) 



) ۱۰ ۱ 
3۳/۳ IIT RODE TTT TITRE OTD TIPEIITTSTIINIRYY, 

 رتاد هېل عضوام لارک هلاکولم تاناکوب مادا ےھف ی “رکا
  hbیرع ن درک هد یا هکردراو سف ام ولعم زار ه كم هار ڪڪ اش

 كع!نالعا یرارسا عور كلوش هددماع روضح نکل ا هدب رک ادرف

 نارفک كيا افخاو مک نوتب نوش ندرکتلود تاذ والثم ید دلوا

 ۱ هرژوا كل و ذس هداهن هرکت ود روضح هلع ا ر واوا كعد یررعت

 | كکلع لیوط لج مظعالا كالا اهبا هلبازاغا هزوس ب وند مدر و رارق
 نقد شو دو ییعارک تواوا رورغم هب در ینیدلوا لصاو هدئس هراس

 هللاذاعمو شکبا یدعت ی دوط ن كىذا
 : ےطع داسفر هدکلم لاعت

 | لصح نیح هغام ددسف ) ردشعشود هنکرادت كن اسا كنئدصو نوکت

 یدافم عیج كنمالک كبد هدک دنا یرازوسو ند وبا دسایدید( هغارف

 نادنش داوا راک رد یداهش ههادیلاب تالعع هغد دلوا هن رزوا لاح را

 ییساطخ كت اکو یدعانا هج رکا هرازوس نالوا دعبا ندداّععا هلوعموت

 هت روضح بارع نکیارکفتم هدنباب كا قی رفت ندیابا یرشقو ندباوص

 تالص»لا حد ومو تاللکشم لالح كنس نا هیاهدک دروک ینآ ی دلوالخ اد

 ززو زار راد هنهبلع كد هود یدبا هداروب وبآ یدعم مروا غد داوا

 كناارز مرویم هدبا لوبق هدشعح كنهود یرازوس ل وا نب یدلدوس

 ضصولخو ققادص ی دنګو قعانقو یص الخاو یو عضاوت

 ردع رو مولعم یییدلوا بلاغ هنساحر قوخ ندفرط مب تب دوبع

 كنونآ ىلصا كن ه-تفول مد داكا کلر ه دنناوج باع « دک كی

 هناسحا كاقاعرب هکردراشعد اهح ار ز ردسدقنا یا ندشفرط

 بذ زو راول هثشا زوداوا تناورو لحن ییاتتا هفت تا
 ندتمجره هب هل ماعم وب ارز رداکد ناناشهداعما نادنحندنغب دلوا ناتهبو

 تویلروت هل هدا و نالواقیال هنرلترضح شوحو كم ردعا ام لع

 لوا زسر دک ا یصردق هیج دا لصاحفوقو هب هدامهد مالا تباه کات

 یتتشخو فوخو نتشحوو شالت كلآ هللا بلح هرکی روط> لج هدرا
 یصوصخو هلاز الاب هللا رک هلاه اش هیهب شزاونو هناک ولم هیط تالک

 هل روضح لج دسا یدید ردات سرود لاوس ندنسودنک هرکرب

 ندا روهظ ن دنس لجج یا بودیا نیم هلبا هظلقم ناسعا هلبا بلج

 اک ف ےعا هدذخاوم ا یر جو نیس ردلوبعم م: لاحو لاق رره



( ۱۶ ) 
 سست ا ي ید تا

 ههاکناج انس هراحو راوشد یلاح كلا هکنو ساعاهب ودنک ربا ہرا:

 دوخابو نج هراو یم هتمادنو ناربسخ یرما تبقاع بواوا راتف رڪ

 بارغ نکیدید ردیلوهج قجهلوا لصاو ی هنب رافرط تمالسو تاج
 یعوعس ندود نودیک هنهاکرارق كشوحو کالم بتعردو یدتشبا
 ه دک دت شرا دسا ی هلاقووت ی دانا ناب و لفن امنرابع؛یالک نالوا
 بیاطا یفی داوا ذذلتم كم دادجا هلا قوت ند رورش من هلا نا
 لاح شیاسآ كم هبت نالوا هدم هب اج رز مداخن دا كرت ی هم طا 1

 فوخ ندفرط مب كن هود نکنا ترابع ن دنضرغ یاصعسا كني رلاب و ||

 یغیدلوا هن كابس كنوب رويدا باجتا ندن قشحو هجردوب و قبشخو
 ضرف هم هل اکولم تمذ كعا اصةتسا یثعاب كنفوخو كن هودو كلب

 باطخ هرلنا هلپا بلح هنروضح مهعجاب قتئطاسیالکو بوندردشلوا

 بودا نیما ندم صع و رهق یرازس ن هکر دلکد کم ولعم کرک لج تودیا ۱

 | ر هل امرجیم هی ریش تبنوب مب زسو مد | غیرداعطق یماسحاو ماعناهدرکفح |

 تالماعم نالوا هرس ندفرط مو نکس ه دکعا قيدصت نیلعفو لو |

 عمل قح نالوا هدارک رزوانکسرولب یتفیدلوا ن دمو اهتو رگ هلرج |ا
 ےب هدلاح ےعیداوا ردتعم مردنا را یر کمال ونس فالخ هلا یبس

 اهخاو تک بودا هدافا اکب هسا شخلوا اذاو روج هب هور ندفرظ ۱

 ییوبحم لجا مکیق ناف ) مردیا لاوس كر هر و نیم هس هدنیاب رکماعا |"
 روضح مالعالاو ریذهلا ليس ىلع الكوب ( ییویعلای دها نم |

 باوخ تب بولوا ییولعم لک لج تیک مدارع نددازپا هدماعو صاخ |
 تیدوبع ماقم یس هلج كنورمعاح یدند ردنوحا نکا رادب ن دنلفغ ||
 هلن اشاح ) هدلاح یراق دلوا هملکلا قفتم بودا ا ةا و هدالوو 1

 ندتفصدو تلادع نادنسزن سوحو كلم یا (ءوس نم كيلع العام |[

 ساعا سضاح ید موق رص بد راددرب و باوجود لدم روک یشر هقشد ||

 هد ما لوا وید ردکرک قلوا یتاموعسم ندلجج تهج كئراطاوا هلغلوا |
 هسیا رواوا یم ولعم كکلم یهنک كن هدام هک مدیا عورش ه هطلافم ||
 هلیس هعااسطهرولوارمخ هدیتح هءارواط هطواهدیاب و رر و هوس هدبع> :

 | كلود قاتلا انالوم هلنا لوخد هن وضد هدنساهنت كشوبسو كل ||
 دار ند رازو دس "رکس#هادر وس هدافا هلا عج یرکن ۹ دث نوک وب ۱

 یرکیلاع )



)۱۴( 
 5 ت ت ت س

 1 یرهد عب اف بو دا ك ا,صع ةا هل رابه ظا کالتمد نارفک هک روك وا

 » نیدسعلا بم هللاو » مهدباداسفا یایندو ندو علوا هرا دص هلرا

 كن وبا هلا هود ی دید هجا هو ید ر ی الک و للم و هدأت من نس

 | نکاس هدخاروس ربهدلح لوا ییه-3حاسمو:شا ندیانارذک هدنراس

 | كنیداسفا دینعتد یدارزا بودن عاتسا اهر خا لاا هلو ا نمهرافنالوا

 یالک ا کا تواوا مدان ندراک ییدا هدک دروک یشادلوا دوم رغ

 عمل نه ن 0 یداا ی در

 : لک وکو و یدلازا یم وبل ا وک ندو بودا رأت هنجا مع ك هود

 ِ هد ورق ت واوا لو ره ۵ دنا كتفو زا هاکیدا عادغاد یورد یاذع

 1 هندوحو تولوا فرط ۸ طاقت نانلوا دو)اطم هدنسودنک ام دوم یدلاق

 ر ی رازوس ك وآ دعا دصم لع

 ا درج هناهلاو هدنلاحر رهو یدنوط زود هطاطحعا موا لک هل لول > نهو

 شوحو كلم ی دلوا 'ريااط نسودنکو "راتب یی زوس یک رهناودد ها

 هةیفح وید ردیش هن عاب كالا ره ببس بواوا بچت ندنلاحون كزءود

 | كنهود یارغ ندنررادکمایکساو ندارد ناد دلوار وب

 ۱ هدنج انه ی داوا ك با هداناون هل تودبا روا ۷ اے وسا

 روپ دیاباسحا ندن لاحو نکا یی والعم كنا مرھر ن كاوا نوخو

 | تود ةعاطو اعم ب ارغ ی دید تبا هدافا اکب بونالک ل اغ لا
 ندنلاح هلا صولخ راهطا کا هداعو لوذو یدلوا هجوم دنا رم كلج

 یک تویمروباوجرپ راد کا هود یدلبا لاوس نا ره بحوعو

 یدشا تدوع بویم هلوا لصاو هن ولطم بارغ یدریدتباص هرخآ ددص

 || نسارو ن دتیدلوا ر وام نتكلم فرط هنفیمص كيك كەوا قحا ||

 كسکوب روک ذم تارغ نوک رب ید و یلاوحا كنارابره تویکارپ

 1 ناک « دنرب ز كالحم لوا هود هکی در وک نکیا ردا نارمدس ین ارطا « دلح

 تولوا راعلات هدنکا كي وص لواو یدلک نوا كہعا وص ند هر درب

 هدک دروک ب رل شدنحك رلعااب هود یدبا راردنا اک جی یراقو و یعاشا

 هردر تو داوح ع! و ۳ فوخ ن دک سر ولرم كما مکل ۵ وط

 | رز هلدا بل تحار هلبوب نوعا كنانکس متا یرکیلق هللا یعاتسا



El. 

 لوا ندنعوقو ررمض هرقرط مزب نددعا دف رکفو درس 0 ودلع

 لقاع ارز ردک عا فرط رب نی راک كلا هلا موعههت رزوا توناروطرز

 مرح هسا اهلا ی رورشو رورس بودبا رکفت یروما بفاوع نالوا
 تاز ردن داجس بحوم تردابم هنک اله كنودع "رار ن دلا یطانحاو

 هدر قح مزب دعا "روا « دئاف ن دمدن نالوا ضر اعهرکص ن دم د |ا

 ندرمبادت وج هدا هداتنا کيدعا ترشاسم هنارجا یب رهطلا ینام |
 كم ولعم ق حا قفرل اهدا « دناوح لج دک دید " روا دم دوس

 هلماعمرب هعسد ندعانعو ناسحا ر د3 ه یدعس ا زر هکنوساوا ۱

 یدرولم هدیا علم ےک یآ یدنا هلوا شلوا هدندصخررض رک دھڑ و کک |

 یدیار دبا صالخ ےک یزب ندشن و طسكنا هس لوب دند ا رع كنيد کاحیزو ۱

 ردندتاطسع ییدتیا اذالرارارطضاالارایتخاو اهلکتالام رک نو افوخ ال اغفعَ

 فطا مکیدروک رد هت یدعس ندنو ط كنا ك رحاص دعوت هک اص وصخ

 ةراشاو ةلالد هراسعلا ن۶ الصد.و دیعح مد تولوا ليج لصفو ىل" رح

 هکشا مارق هنمیلع كتاذ لوا ن ردشمالو.عوقو ىس هلماعم ءوسر ید ||

 اولا هيل اعلا بر ترضح یلاوحا م ردا اح ندادخ تانح

 هلا م ادقا رارکت هال الضا کالج تدا ی بد ی دید مرواوا لک وتم

 ر دب راوشع كزلنل وا رج اع «دنزکفو راق یرظن كیآر كسى

 یرظن ن دبقاوع "رلوا لغ اغ ند روما بفاوع رلتلوا راكفالا مقتسس»

 رارربد# هدان ژ هلرا هم ب ویع ا یر یهر ج رات تلاوت او

 ندر وصت لا و نس مشادنرف من ی بور و باوج لج ئ دید

 ناعما رظد هنتایه نسح كنندلحو هنتوق تددوجو هرکرب بولوا عراف

 تبع لنا ردیتقادص راتالدسایهفر لا رلاح مب و كنم هک وا رطان هلا

 مرولیبهدداتالنم" نا رک لصد نکدا شعار ب هد ةورعكمدوح و وب یندوعو ۱

 یسهدن ر شاوا قلم قتعو یت رطح قیفرو یعفش ناش كنا ن

 هلا قاذیمو دهع ضقن یلاعت هللا ذاعم ن اضرف هکاصوصخ ردمتشلو |

 باپ ذ یرولوا دیص باسقع هلیابارغ خرف م هسسلوا عاق هنهیاع كن
 یرولوا راکش دوسا هلا رهناس دوخا یرولوا ردتءم ه ذخا ییالکورح

 هدندصقاذا هدسا هللاو ال ردزوسر نوا كعيا تاکسا نس درع عایب وب

 روصتلصاو "رک هع رطاخاعطق دام ام هل وب و رعب 3 Ee اکب ماو
 | سس سس سس تو سا سا تاتو تان تست خ تا تست ون فا تحت

 ) هکرونلوا (



 امت

) ۱۱ ( 
۲-۶ ___ 

 هلا ی وتو دهزو ن ۹۹ ردشع ا هباقو ندموسدو ج هک اص وصخو

 یدل هلا ا تاناویح ورند هنواو رداکد موصعم ایلک ندهانک ریارب

 ه دنعط هکر دنیفیکرب یراع عروو ریهر و بولوا ن دن_سیلصا جان

 دنس هیلصا دیس مالا تباسهن هکمرقروق ردشلوا لصاح هلنا فاکت

 هدکفح ستلما نوتب نوت ندد سا غیدالک | مب ر هله هدا تجار

 اکس کالعع رکا ردن دال و تيصءمدودءم ندنعو افلا 4ب هکلهم ین ےس

 رطخو میسج بطخ نس ارز كس رولوا صنم هلا منعص) مب هسیآراب
 ا هرئدرب هدک دنیا a ا لټ هرات کردند تسدنرو

 هنا نلقع ایف هنن هد هوا یداوا شوه یو ترطضمو شوهدم

 هسا زولوا عقوتم یعووو كاظم كومو ندشوحو تالم کا تورلب وط
 . ۰ ۰ r 0 و و م 1

 موس هارو هدیددروف ندع و یدتا بالا ندن یدهز و فععا كا

 مب تورو باوج رارکت تدیدیدیدتیک یرغوط هتفصنو تاادع

 تیاسهد كهايم نکل ردلکد ندمابشا هدنع روودهز كدسا مرازوس

 ل دسا ندنفب دلوا ندنسایق ت داع یا رج ه-دعدق ی ارح هد سالا

 فالخا ارز مردنا قوخ ندش اغ هس نالوا یداز ردام موس

 كلم لوح كفو ردن دنابرحم یکی دنیا ع ونت ید ج اه هلبا نامز

 مرابا س الت ود ردبا ب اا ناب وج ندنس هقش اس تبث كلش وحو

 ندەنکم روما ی هک | لید هنعلاط كشدادحا هلبا لن دبت یفالخا كلدسا

 | كنس ن رداقاع راک قعلو هرزوازارمحا ندنآ هدلاح ره ن دی داوا

 یسورلدا كنو م دعا حل رد ندنس ی هفح تاک نالوا م ولعه هدکفح

 قاقتالاب هل كنس هجر ددوه دک دنشییا یو لج ی دید تا رکفت نس

 مل هديا كل رادن مودرب هعشب ه نم و دنک بودا كرت یتعزالم دسا

 بنا ه دموخ لک ارب هلبوب ب ویلوا لث اق هزوس و با ېب بد ی دید
 هدنسهراجرز كناد شاب بحاو هنتمذ ییمواظم هئاغاو شاوارفغتسمو

 اصلا هک زروال هلو هد هر ینلثم كنو نشلیا اف یوا لا هدوسآ

 كدسا بودا هفاخایب هه نسردارب یھب بواواریصم هود هدک دید" مل هديا

 هاج كج هدبا اصلا یک یسهیاس كلا هده و كسروی دیارذح ندنتلوص
 ی دید ردبا ضا: كعا هتک ارج هل وکه نه دنروصو :EE روداو

 ب بوردااق یش اب ه ددد ی داوا یک ردنا رکعت زار صد رح سر



 ادج ندننحاصنورتشاش یو هکر دنا قداصت هلجر ه ۹ دتا

 یس هه كشوحو كلم یدنا شهارغوا هفرطاوا هدنراذک و تشک و عود

 دا رع كعا لکا بول هحراب لا مو هنرزوا هدنرلکدروک ییهود روک ذم |

 هناس م نکیکح یزگید نکلا لطف توره اح هرلنآ دسا نا رل دا

 توجد دنا ی هودو یدند رارولوا جی سم ندفوخ رلثدیا اعلا دعا

 هللالقن ممطدو رم تنش ذک سس جد رعب یدلیا لاّوس ندنلاح بودیآ
 تاکر دعب اکو هدافا ییکیدشود الج ندنیحاصو یتیکیدتآ بیغ یو

 نسح کالج بود ن رفا هدک دات وس ییغج هلوا مزالم هنس هراهاش

 یمالا تیاسهن كردبا مارلا یضقم هدص وصخ رهو مادقا هثسس اهب وت
 بحاص هداز ندسکر هو یسئر كنس ام دن كالا هلج كشوحو كالم

 | بوترا خد یمعشو م وبلذم یعب دلوا لاک رب یلق تحار بولوا یسیناو
 نالوا یحاص زوس هددسا "راد یدلوا یحاص لابو لاب هلیس هدا ز

 تودیا دسح هلاک هدیرفت نالوا هکلمو هلاحوب کالج بای بدرک ذلا رام

 یک خدا تنش ا نسل یساهتشا كي هح ریس كن هود و ای وصح

 یسایضتفا كند حو دقح مه بودبا اله لج هلا هلیح ندنکیدشا

 هلیسوزرآ كم لا لازا سن اسفن ضرغ هلیاکا كنعهدو ج هدو كا ارجا
 | مرزوس کج هشاب وس ضعد هلبا كنس مردارب ےب یا هلج نوکر

 هرس هدانز یساشفا مدعو مها كب یک ك رززوس لوا نکل رد راو
 ةعیدو ندنلدلوا لد هداس هج دافم قجا لوط لک هسیا نس ردم تل

 كنسو عفش روذو نالوا اکسهسدا ےب كسلکد ندهلوعم رووا رارسا

 یس بودبا ساف اکس یرارساو دوم نالوا موردرکب احو دکھ

 هر هقداط شا اک ک e راح هز روس دیا روبع نب هضراص ندک اناوه هطرو |

 | فاسص حارلا یلص والثم کش دین: یراق یس رب كلا راشىد ناج ارا ارسا ح

 ین درد مالکلا زا یسک وا رج نهدم یسعکیا نالوا نورد

 هدک دید راردنا ادا راتخاالب یرارساراتو ردعحوح یسهسب ناوسد

 هعاد و 5 ك ردقول كحابتحا هلیاد هد هنر ۳ جاا هدنناوج اب

 مردبا نیعو دهع هرزوا كمایا اشفا هیهدب رفا درف یراربسا تكکح هدیا

 نالوا کلم مز بویلشاب هژوس ه رک صد دک درب ونیسع هي هود ولا هدک دید

 ندعوعط سنا سفت رذکع ولعم یروو دهزهحردو عع *۱نتعسآ

 ) اصوصخو (



(۹ 

 ندارواهد زا مدلا همر زاهک یح یدتارارکب هر حاقر یرلت بود

 | ود ردهدهردیز ن یسع یدهم رابدروتک هنروضح كن دېم بوردلاق

 هفاخا بودا باط نس یدیز ن یسع هدنغلدروص ندروک ذم ص
 | یی هدنیح لوا یداوا راه هدالب قارطا بودنارارف زردتس لدتا
 هنفادلوا هدفرطذ كناسع هدلاح مغیدلرا هدسدمنب كدلبا سبح بوتوط

 ی دلوا هد هر یهیع بو لوا نا ید ہم ی دد مرولب لوا فذاو لصا

 مردن الف و یر یوتاب اقا زور هکر دو ۱ ردراو هوقو مب هک دلس

Eد | مه هزره ہدع ۴ ےب نس ہد  ml FEاکسن هکر لو اتو ت٣ا راک  

 ۱ , هلدا او ك كسهدنالتق بولو یاهکات مرو رح حل كمللالوسر نا

 ۱ هسلواه دننام كم دلح هلا ول مب یسءر Ie ال وا ی الم هنا وسرو هب یلاعا قح

 | هنا هجر راتدتا دیش یهمیلا یوم بو دا رای دهم ید د | هر ورب اک

 ۱ یصغش ول هدینس هس وب كسم رلبوسر هشتول وا هج وتم اک: یدمم ۰ رکص لات زر

 1 قالطا نی مدلوا دېدتم ولد مرابوس رعشن نينه وم اراه دکي دد یمگ هدا ق الم

 0 باعا ل دز ن یساعو شکاراریدرمضاح هنععآتمدآ یراک دتا دیشرل,دتنا

 شعاندنناهلعمو

 | هدنناذ هکیدیا راو هقلللا مطظع دسار شوحولا كلم تیاکح )
 | هبهبام یاوعتو ع روم هباغ جرد یدهز بواوا مراک الالیلسمراکلا ل لج

 طفو فاطعاومرکو لئاهتو فاصوا نسح ورايت و غالبا
 | راوشم هیودن ۶ ی نا

 | نداذا هناناویح لرد ا جردنمهدنتاوص نتفط اصوج رم هل تفأر یتیهو شنا
 | اطلت غ هلرابتذهدتلود باس ندنفی دلو ازز نداد هقاراو بنت
 | ید رلشلوا هدونغهدننیاج اظبنراو بلعتوهدوس] هلرا منلو شرعت
 | كلم هلغلوا هرسمرپ راه زالا هرم راهثالا ةرب رغ ه دنراوج كنکللا رادو
 | داع كا هفرت هلا في سطل یروکذم تشکلاک هاکب هاک كروک ذم
 یدا ےہ هریک بدر هدانا برق هدهروک ذم "هرس تھ نوکر ندنعیدلوا

 كنراترمضح شوحوتالم هی انیمز سوب نام*هدنکیدروک یکلم ونآیدا

 حلب كن اک دن ندنعیدلوا عوعسع لیصفو هش مراکمو لدع قاصوا

 نکتلود هاکرد نوحا كعا را مما هدکلم یاس یتسدقاب تكمرع هبا السا

 0 احا ندناویح مو قر هلوا رورسمو نون كالم هدکد د م دروس زول

 | یدلبا لاخدا هننایم یسهصاخ نابرقم یوق رم سرخ هل طر یسعاادناو

 ۱ تک رع هرس ھنن کسا هرکص ندنرو ر هم تدم هن رزوا كبو
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۸) 

 ۵ گیس دشوک كن ادنر مدلوا زود مح ہلا ےےتسا كمدارب كح هل هدآ ۱

 مدراوه-اب كنآ هدگید روک مدارا تخار ےب الا تملا نح ۰

 ههباا یو٥ صح“ یشا ندر حو یا رم نالوا صضراع اک, و مدروطوا

 لولم اتش ی رک هم رطاخ ا لاوس ن اوحاو كمرب و مالس ۱

 هرایعلا e رع روک ذء صع مدلیادوعق هک a ملل داوا رگذتمو 0

 هد هحرد لوش ترصم اکب یسانءمدص الخ كرل یدووواتد یکدا ۱

 ندسانب و مدتیاتیسد او تقلا هلبا ترض > لوا نب هکیدتا البتساو سم ۱

 او ی a رومط از هيلا ت» انع یردا# ثیحنم یعاطءدا مدیمآ

 ودیا كرو ناست سا تداغ هد رگی دشیا یراتب ول ندان یدلبا راو دیماو

 امرک و افط)مدلوا نو: كن درلت نکغی درو واوا هج وتم هلحرلوا

 بود تاتعو باطخاکب هد ددد مهسا ۵م وح هدرکسروس هداها

 هره ىب ندين اسناو لغعلا لیافو بدالا ىس لصد نس لیعاسااكحو ||

 المول دمر ویمالس کد در و هل كاسم كل داك همان هکنسرویلوا مدا

 یلاؤس هیعم لدراوو دلی وس زوس راد هسنعح وت نالوا هی التم رکید |

 تب کا ندر 25 مقف هک قح كلدمروص لاوسر ندرال اوس نالوا تدا

 یک شمراو هک دق تيجو هديا ستفلا هدر تیک اد وک هدو د) وا كع وم “م

 بول هد رد ندنای یددد نسرولدابلط یس نا كرلتب ندش

eمان را بلعلا دمج نرو مس دلت تباغارب ز کی روس ودع ۳  

 ج: هد هجردوب هکردیع دشیارهرطاخ كشدلوا ی در دردراو

 هڪ و لاح دتا دلت یکلت وحرعشنسنسهلو ار و, هب ارطضاوبات و ِ

 رلرد-ا س>ولد نوسان وس رع س ردگتسشعم هب ۱۳ سروش

 ى یدعس ال نیک تا ملاح عب نسرولوا صالح كل دسدارد مراد وس

 كدیز ی یسع ندالا لو سر دالوا ند-.لاطیا 11 بودا راص>ا 1

 ربخ ییفیدلوا هدلع ها نرکا ردرلکج هدا لاوس ندن ینغددلوا هد هر

 مرک !لوسر هلا ید كا یک دلا لوا راردنا مادعاو لق بولوپ مورو

 مدسلا رو ربخ بولک مزال مغلعلوا یقالم دهن رلت وح سو هلع هللا لص

 مل وغشم هليا رص هن نکیا هداز ندنس تربح منب راکچ هدا مادعاو لتققب |
 راس رو لح بولد لجو زع هللا كوك هلا مر ا كل هدک دد

 مروک زاج یقعح ی ها حو ا كنس ن مدل او كلا مغیدلوا

 ( بود )



 ۱ هژالب دز قاعص اوهو ندلغد دلوا لوغشم هلیا هعااطمیثا یدازوا

 || راد ینزوک هاک یدلشاب هیاقوب وا باتغ هلغلوا حو رم یدراب دا كنب ر

 ۱ كنادلقی هدا ها ید و كرانعیسوعهد.فلارار نکیاروابوا هاکو

 1 رمان بوایفص ناجم الات ته كي اتع یدلقاص ب ور دلاق ندنززوا

 | رد وربت دنفو قوح رب مدرونک ی تنامرف گلم رلت صحت نرم زال وما کی زا
  یدیدنسرویاوا لوغثم هلا شیاهعتشب بوی ا تارق بولا هثلاو لیماکا ||
 | یشرباکب كده روتک یش هلوقم دغاک ندنفرط نینمولاربهااکبنس یسوم ||

 ۱ ییدهانیمان تاتعهدک دد نسروپ وا وه وا در وطوا هداروشك دلک ك دل وس

 اا هوعدوا هحل یحایقاو هلواربخ یسوم یدید مدب وق هش رزواكنئاداف كنس

 | هنتشاب ناج كباتع هدک دید رداکد دیعب نکمروک اور قحردقوا زکیدراو
 ٠ هنلا و هلپادات رف ندنکندمروک هدنرزوا كن اداق ید یدغاک و بوره

  هدک دن زکیادا ریز ک ییفیکو  رابخالا نااار ایا تقرمسییقوت
 | نالب هدصوصخ یکیدتنا اعدا هک رک زان راس رابخالا ناکا اب یسوم
 | باطخ هبانعو یدید یدهرونک دغاک رتادهنامرف هوا هغ رطمنب رویای وس
 ۱ هدش رطیاشایدضاک داش تیارکفت تونشود هح وار نسم بودبا

 ۲ ییارحام هلا تدوع هنناب كهللا دبع ندارواںاتع یدیدنس هبیهروشود

 لکوتم هدک دا هباک> لقد بورمک هنروّطح كلکوتم ید هل ادبعو هدافا

 ۱ ی ومان هللا تلح هن روضح یی اسوم بععرد تولوانادنخ لس داز

 | نیشژااربااب ییب هدکد عبا لاژس وبدیمک د قیا تفرس ییقوت ندباتع ||
 ۱ نخ غی دوا رب ر زاکم یی ھج هدنګا ار ز مداح رک یدخاک ۱

 | هدتمذو مدمهدیاتوذ حرف یدراو هیوهبوا ید باتعهدلاحرمضاحو مدعا
 | ذخ !رکب روب نامرفهروم ام مدروتک هرکنلود یابکاخ نقصد كلامنالوا |

 | لکوتم هلیسعد مرروتک هرکص ندنوک شب ید قیروصق رات ودا
 ۱ یداناوفع نم رج بواوایصار جد

 | ریش یابسالا نم ابیسسن هکر دبا لقت رعاش مان هيهاتها ایا تیاکح )
 || تغارف ندتمزالم هن روضح كن دهم نالوا تقو دعیلخو ندکلب وس

 ۱ سوی كسعارج تارا یب هدق داوا ییویلعم كن دهم تیفیک و م دابا

 | لئاز متع هدگیدربک هنادنز یدلیا سبح بوری دتا عضو هنادنز ینیدلوا |
 ۱ تالاو تسناومهدن ادنزو مدقروق تداغ نولک تشهد اکب ہد ەجرد قلوا
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 عهدنا صلو سس او یحوصخ وش هللا رت هلاح نب نس یداک |

 لاخدا هلع یاخ غي ,ندرلهداخ روک ذه یدید نسردا تباصا م دید

 اکب یش هجوز كدلاخ نا یا دچا « دکب دتا لاوس یلاح تفیقح هللا
 هد اا رولب رواش یشو هلب روش نذوادنک توزتنوک نونلا ك ا.ه |
 نویما قددصا هد ما لوا هک ردق وش نوسا تداهش هنعوقو ً

 نوساوا هتسراو ندلج هغوردو بذک هکات نوسلیا رارقا دیدهنلا تدب ||
 یدزنسوک ین هسک اکب بولد نوتلا كب یکیدر دنوک هتشا شمردنوکر بخود 1

 هززوا ح ورشه هجو هدوا م دروص ه دندنآ هليا باج ځد یم داخ رکید :

 ۱۱ اس نر ارا فا نددلوا مقاو رغ كرن ی دږو اوچا
 یس هجءز هکر کم مدلوب زدبا تئارق دغ اکرب ینا هدشلدراو هنناب كرزو ||

 فاتمانکیب ر هلیا میس ےب هکمردیا فوخ ن دقح ن ب واو نایب هنس هعینصوب

 ندفرطمب اهل لصاال قداهش كرلمداخو هرک ذت نالیرپ و اکس نوساوا 1

 ن ولواروریسمو نود# هملاراشم ر زو شمردلوکهرک ذت ود ردهسسد 1

  یدلبا رمظم هتناسحاو ماددا رارکت ییدموسح دراج |

 هدعو ندلالا تس كللا دبعن یسوم هدننامز لنهفیلخ لکوتم تناکح ) |ا

 هلآ دع لکوتم یدلبا تواخر هدنسادا بوداضارةتشا هرفاولاوماهلا ||
 1| رب رحن همان رعارب دیدشو دیکا هیاسوم ند-فرطمنب هناقاخنبایبح نبا ||
 تاتعویدلدانامرف ود تبار بط سو حرد یهباجا تابوت هدننوردو 1

 ا نا صبا هالو ی هجا فلو مارا باح هت روطح ئر |
 ا ردیارمخأت فی و تتس هد ترک اهلا لیصحی دن نخ لاوما نالوا

 هک انتبا برعخ هل ملا ترض بوران یا دات روض> هدجارخناوبد !
 ے٤ا تعارف ندا و ترض هک دا ےل اما یی هنن رخ تایولطم

 | هد هویلحر وصح ندشاهلعتم كناسوم هدنساتنا یهیدنول لر هفیلخ یدند 1

 | ند اروش بقع زدیسوهرلیدرپ داب هپ اسوم لګ یلع نیرجامرلنا لوب
 یی رام دا هت التیصصو بودنا نی ریدت كنکرادت لاوما ضعب ندارو |
 قاصص تباغ اوهو یدروطوا هدلح یب داوا یسو دنک نوردنوک |

 هنا كن اس وم باتع یدیا رراللاص هزاسلب یمالقر فن يا ندننیداوا ||
 تايفلن ادلقكناسوم یعیقونالواهدندب و یدروطواهدننابواوا لسخاد ||

 || نوژوا بوئوط دغاکر كوب هدندب هدنیح لوا یسوم ی دی وق هش رزوا ||

 ) یدازوا (



 | كکللا دسبع ه دننس رک لیسیخا "لبل ناناوارکذ تاک ) |ا
 | نسج ازم هتک هداهیلا یوم کالا دبع یدریک هش روضح

 | لئابق هکیدروکهت هدنس ه وئاسع لیلا ندنکی دمروک لاجو
 ۱ كعلخ هذک درد یدلوا هداتفاو قساع اکس بوداراتخا یس ند رع

 ۱ داشتم دن او لوق هتف الخ نس هکیش ر یرلکدرو ک ه دنس

 هدهاشم یتا هدن د ه ون ردٌبلوا ثعاب یس لوا هن رللوا رئامرفو

 | یدید رذشعا
 | هنناراب نالوا سلم رمضاح هع ها یضر هواهم ترضخ تیاکح )

 | یرکتنه بوغا لافشا هلبا هسسخ لافشا لس اتو نفصت
 ۱ یاصفا هلا تعزعو نم یکی دبا له سا هاو هيلع بنار

 | مرامصخو ادعا هک وب لاح مدلوا لتا هت الخ نالوا هب ویئد بصانم
 ۱ راددنا قکس هداز ن دغ هتفالخ هحرد م رلعزا نمو دعتس تهح رهزا

 مد اض مکماو یعس ن دذ داوا یلاع ممه همو دنک نکا هلی وب

 ۱ یدید یدلوا |
 || د دلاخ نا دجا ربزو نی هک ر دیا لقن ساسبعلا نب ےھاربا تیاکح ) |
 ٠ مداوب ركفتەو ege تاغ یا ه رک: درک هن روضصح و مدیا یک ۱

 | بعل ندنلاح و كلا ىدا شلاط هب ا لوخ رو شکایعاشا نشا

 دغاک ید وک اکب نوراتیح دغاکر « دیکدترا لاوس نیس بوډا

 EES هلبا ینحا ضع نوش a راح یکیدتا تب تداف هد روک ذم |

 ٠ ھن شارف و باج ھم رح هاکب ہ 6 تس ود کی دوس ب واوا یس هروح

 | لاژس ن دیشاوط رفن یکیا نالفو نالف نسیا زعا د اععا هرب ر وب رولا

 ٠ ناۋا کوم دنرلکدرب و اکب یدغاک و هکی دید اکبر زو شازاب وید تبا

 || هدنددصراکناهد معالوا هچرکا مدتیا لاّوس هلبا بلج هماهنت یرابشاوط |
 | هددغاک بواب وس یسورغوط هدیکیدتنا هثاخاو دیدهت هد هدارادلوا |

 ۱ ور ندنوک کنود یماکححارل. درب و رخ هلا نيع ییفیک نالوا ررح |

 رارق هنمادعاو لتق كن هیراج یعالا تباهن مدم هدیا م اعط ن دمرهق |
 : یل رش یک هدنناب ت دلا یرزوسو ندنآ ن یدید مدرب و ۱

 || عءاح اذا اونمآ نذلااهیا اب » یلاهتهلوق هدمشیدحآلواغتلا لجال بولا
 | ههش اکب هدننعح كنارحام هلکعا روهط هعرک تیاوت هرخا ىلا « قاق |



 کد ثا نزاو نصر درود ای شعالولحیجد قو

 فقاو لاح ے مب ید رد هې بحاص تاذ نالک وب هودنکو دنک

 ص یدلوا یل سام ولد ردناتفایض اکب هللا توعد هنس هع هدقدلوا

 ردیکول بوروک یوارعا ندقازوا « دقدلوا لصاو هنس هعح روک ذم

 لبا كنا نب ردلکد م ولعم یتیدلوا ےک هدکد تا لاوس ندیل وید
 لا وز هد هسا یدید ع هل ینغیدلوا مدا هل وعک هک مدیا لیگ

 ےک ندن ردیسو رب ندنراتسود كنس صاع" وب بويعا داقعا هن زوس

 هراحملو یدلشاب هکعا برض یال هلا دیدش برض توید نسروبهدبا

 هرکصا دق دااح كوڪ رفاور و ی دک ود هداز اهد هک كیا دا رق

 ڻيع وید ے کج یکسدن لی ترس هک دا تعاعش نام یک هدوش راه وس

 هدک دانا هصکصود یی دا رعبا ی> اصاب هلدا یسح 1 نا ۳ یدتا

 هشت كنحوز كالل تولآ حاغار نامه ندنشدلاف یفاط هام كررع

 یدشود بواوا ر ز ؟ریز هدلګ ینیدلواندنس همدص ندش هدقدروا

 تیاسهف یدلشاب هسیمروا هلبا توح ی هذشنا ابقاعتم دویمکج لا برع
 تزعو ی دابا صالخ ندند كي رع جوز بو ۱ مر لیل صالا

 یدتیک بولوا ر اوس هنزش ذو هصک ناه كرهد منرال جرالنه)
 مج رب ندنارعا هداروا هک ی دلوا لصاو هل رانک نیس رب هدنتفوحایصو

 هدهوک ضیضح توراو هاب كنروعر یا رات یدا راع! ن کیک

 رد نالوا ن ایس هداروا مدرو و روح رب گلاب هدنناب کلھ مسح نالوا

 ناد: ا ییحاص لر هع> لوا نس 13 هدد نز یدروصوید

 مک كرانآ ن هللاوال ه دک دید نسرود روص وید نوساوا زوس طة

 شنل هف رطاوا ندقرارا یم هود نوک یکنود هک ردقوش ملب نیرلقدلوا

 لاوس ند« 5 ۱ بچل هنب راثحوت لارا خا لع اهل وا را مدیا

 یوم نزو ردیس هيج كن هیابخا*لبل هع> لوا هدکح دد مروی دا

 ند: دلوا رورغ د رم یوز ردلزوک ندنسس هلج كن انز كتفو اهلا

 روک ذم ییارعایدب درد شع | ناکسااھنتو کت هدهاکتشحور هل وا ل

 هتکیدشا هلاعا هتئزان راکت رب هلب وا هدکن راتبش هدقدلا یرخ و ندنز

 دق دلآ ییرخ تكسنغب دلوا هد كنحوز كنالبل هک ات تولوا نامداش

 ید لقن ههسوک ی هصفوب
 ES ی سا

 ( تاکح )



)7( 

 | روما هنتر اها ك2 الور سدر ندرباکا هد هللا یطر رع تاکح)

 || نعپ هدحران لدوکرب هداننا لوا یدلبا رها یری رک كنیروشن تورو
 رع ترضخحو یدلوا لخاد هنروضح كرع نرضح قحوحر كوك ||

 یدروب ةرع الم هلا كناو یدهشجح وا تولآ هنغ احوو یروک ذم لفط

 | هدنیاوج یدید ردیک قجوچوب نیل ریما اب بودیا لاوس لماع لوا
 ۱ فط نوجا نوسلوا شوخ یلکو ک رد اک د ندعراقا منور دج وچ میدب ر وب
 زا بهل هساغلخ نسحو بل تقر رع ترضح لماع راب دروب مدشا

 هکر درز ګو فناخ ءدهجرد لوا ندش ردراو مدالوا رفت دنچ عب بو دا

 یدید رعد تراسج هاب هز وب هب یرغوط ند رغوط یسیرب چ
 | قراها روشنع ینهدربدزابهدک دتشبا ییرزوسوب كلا یراترمضح هفیلخ

 | رلنالسم هیلوا یقفشو جر هند الوا ود که ک كمدآرب بودی ا هراب هراب
 رلبدروت ردلکد اور كعا طاسم یآ دن رزوا

 رومأم هتالو رب كنرلترمصح هنع هللا ىطر رع نیما ريما تیاکح )

 هلکمروک اب ور هدش رطیاثنا نکردیک هن روم تبوص لاو یرلقدروب

 هلیا تدوع هب هفالطا راد ندا ییدنلو ندتفیدلوا اغ ندن رابع

 | هدنناب كرب رهو بودیا كتج رق هلا سعم هدمانور نب نی-:مولاربمااب
 مکیدروک یار ربیعتلا لجال مدعا هد هاشم غی دلوایررکدع ندہکاوک |

 ۱ كدبا هدف رط یتنق نس رع نرضح یدید مدننا تعجر هزکیاکاخ ندلع

 ۱ ہد صدا فرط نس ه دک درد مدیا هد رط ۵ ن ىدا لاوس ولد

 ندت راما بةعرد یهیلا یوم ود ردلکد قبال ت راما اک س نسما وا

 || هد هیواعم ترضح فرط هدنرفص دعفو كمدآ نروک ی اورو یدلبا لزرع

 ۱ ژردىا تیاوز نقی دوب

 ۱ كنهب ون نالوا قشام ك هم ود زج یبوز ك هبلی>ا لی تیاکح (

 ۱ یوم سالا تااهت هوا رم هدشعنمو عفد كاو زحام ند#العاتعم |

 | ورند هنس هجا هدهوک صیطح بوراقیج هحراخ ندلئاق نایم یاهبلا
 | كشارعارلبداوانکاس هدنسلاوح هعشج رب ینیدهعاب قانا كءدیرفآ ||
 || ندقازوا یدلک هب یاووا ندورهیارا بودبا بید یسهود ىس رب |

 | ییددلوا هلیلوم آم لردبا رفاسع هلکعا هدهاشم رلقجوج زارب هلبا هیر
 | ماشحا بوتا تاسفتلا هئسوک هنفرط كناو یدااق بواوا رظتنم هد اح
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 4 ےحراا نح را هللا حسب 2

 ا لاف ناکاو تدا لف ل هدا د آ
 كندئایم لوا راعتسم ءاش تدمر دجا شو راج ق وح كي یا

 عام هلاک عاونا زارحا ث داوح تژثکو ن دف دلوا یسافو هنک اردا

 | یناهاشداپ رابخاو انا تداع ناصعلل ارج > ندنتیدنلو رجاحو

 | تبث هراباتک ییایشسا لاعفاو اح یفالخاو یہ اطاصرمسو ین ایقتم راثاو
 | رلیدتا دیق هفاحو قاروا یاکرزب ءاعساو یر اوتو صصفو ربرصو

 | اکا ین الماصم بودیا تربعدنآ ییدیضام لاوحا تسارف تارا هکات
 دیلبا ه دافتتسا ند هفلاس ت اعوقو هم دادعت-سا سکرهو هدا قبطت
 یوا بک مکب دتا دعا اطم ناوتان بیبل زحاع دیعو#یلاسعت هللا مهجر

 دلا جرد هب هعوجم وب یت اباکح کیدلبا باتا ند هيدا لئاسرو ءایلوا
 قيفولا دّتسا هللا نمو*م دلبا هیعست هطعدام رهاوج مان

 | هبا ززوسس هدناف یب بودیک هناك یک رب وکهواب صار هپ اکح )
 ۱ مدلی وس قوح كي هرکصادک دعا مه نامزرب یهیلا یوم مک

 هک لدلیوس نوس نس تورو تاوج اکا ےکح یدید ع هدا توکس و

 یدید نسرود مهد ا توکس تح

 تاکح )
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